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moja gmina - moja wieś

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

RADA GMINY

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

Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat
Dowody osobiste

REFERAT FINANSOWY

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

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

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE
71 36 98 128
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
601 549 532
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 120
71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 125
71 36 98 190
71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 104
71 36 98 141
71 36 98 122

REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATURALNYCH

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

71 36 98 214
71 36 98 191

Monika Penczak
Anna Dudarska
Sylwester Janaszkiewicz
Angelika Olejnik
Paweł Piwowarski

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

REFERAT ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Kierownik referatu
Pozyskiwanie środków zew.
Zamówienia publiczne

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Informatyka
Działalność gospodarcza
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC
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71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 177
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 211
71 36 98 111

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

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny

71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 201
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 124

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

71 36 98 224
71 36 98 204

Marianna PawęzowskaKlebaniuk

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

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza licytację na sprzedaż pożarniczego samochodu ciężarowego Jelcz
004, nr rej. DWR 84 JC, rok prod. 1977, po kapitalnym remoncie w 2005 r., przebieg 26 525 km. Cena wywoławcza 11 300,00 zł brutto (słownie jedenaście tysięcy trzysta). Ww. samochód można oglądać w OSP
Kobierzyce, przy ul. Robotniczej 10, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z naczelnikiem Tomaszem
Zdebem nr tel. 665 965 070 lub 505 933 309. Licytacja odbędzie się 10 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce o godz. 11.00. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w miejscu przetargu
dnia 10.02.2012 r. do godz. 10.45 lub na konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 9575 0004 0000 0130 2000
0380. Postąpienie wynosi 50 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany niniejszego ogłoszenia. Z warunkami licytacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobierzyce pokój 30 lub na stronie internetowej urzędu www.ugk.pl

OGŁOSZENIE O PODATKACH
Urząd Gminy Kobierzyce pragnie przypomnieć, iż na podatnikach ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich
zmian mających wpływ na wymiar podatku w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na
podatek tzn. po zakupie, sprzedaży, darowiźnie, podziale nieruchomości czy zamieszkaniu w nowym budynku. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w okresie V - VI 2012 r. zostaną przeprowadzone kontrole podatkowe w wyznaczonych miejscowościach.
Maria Prodeus - Skarbnik Gminy Kobierzyce

OGŁOSZENIE KRUS
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kobierzyce na
spotkanie ze specjalistą z KRUS-u, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kobierzyce (Sala Błękitna) w dniu 7 marca o godz. 10:00. Wszelkich informacji na
temat spotkania udziela doradca rolniczy: Ewa Góral tel. 791-463-888
Zapraszamy!

OGŁOSZENIE - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 lutego
2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. W terminie
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

OGŁOSZENIE - DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 roku można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de
minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka, kupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
UWAGA: W 2012 roku obowiązuje nowy wzór wniosku dostępny na stronie www.arr.gov.pl
Informacji udziela doradca DODR we Wrocławiu na terenie Gminy Kobierzyce - Ewa Góral
tel. 791-463-888.

Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43

telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl

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

informacje gminne
Zasady finansowania służby zdrowia w Gminie Kobierzyce w 2012 roku

Zmiany w pakiecie ustaw zdrowotnych
Od 10 lat Gmina Kobierzyce mając na względzie dobro mieszkańców i umożliwienie szerokiego dostępu do świadczeń zdrowotnych, stworzyła bazę
lokalowo- sprzętową oraz uruchomiła mechanizmy pozwalające na znaczne udogodnienia w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej.

Wybudowano ośrodek zdrowia w Kobierzycach,
Ślęzie i Pustkowie Żurawskim. Wyremontowano poradnię „K” i rozpoczęto remont ośrodka zdrowia
w Pustkowie Wilczkowskim, celem przystosowania
go do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. W przyszłym roku planowane jest
rozpoczęcie remontu generalnego, połączonego
z rozbudową ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym. Do tej
pory Gmina Kobierzyce chcąc zapewnić opiekę medyczną na wysokim poziomie, finansowała ze środków własnych dodatkowe usługi medyczne, świadczone zarówno przez lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, jak i specjalistów oraz tak bardzo oczekiwane zabiegi rehabilitacyjne. Ze względu na zmiany w pakiecie ustaw medycznych, z dniem 1 stycznia
2012 roku zmieniły się możliwości gmin w zakresie finansowania usług medycznych. Obecnie przychodnie prowadzą swoją działalność wyłącznie o kontrak-

ty z Narodowym Funduszem Zdrowia. W konsekwencji znacznie zmniejszyła się liczba lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w przychodniach NZOZ „Twój
Lekarz”. Przykrym następstwem tej sytuacji są duże
trudności w dostaniu się do lekarza. Gminy również
nie mają możliwości zakupu usług rehabilitacyjnych!
W związku z tym gabinet rehabilitacyjny w Kobierzycach czynny jest do godz. 15, a nie do godz. 18
(jak to wcześniej bywało), a co za tym idzie - znacznie wydłużył się czas oczekiwania na zabiegi. - „W ciągu 10 lat funkcjonowania NZOZ „Twój Lekarz” wielokrotnie zmieniały się ustawy dotyczące polskiej służby zdrowia oraz zasad jej finansowania, jednak dzięki właściwemu planowaniu i wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków nigdy nie stwarzało to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego Naszych
Pacjentów. Podobnie jest i tym razem – zapewnia
szefowa NZOZ „Twój Lekarz” - Mariola Madler-Litera.

Powstaną nowe miejsca pracy

„Systematycznie zwiększamy zakres usług zdrowotnych finansowanych przez NFZ oraz liczbę poradni
specjalistycznych. Dzięki centralnej rejestracji telefonicznej optymalizujemy sposób rejestracji do wszystkich ośrodków. Ponadto zaangażowanie naszego
personelu sprawia, że czas oczekiwania na wizyty,
w tym także zabiegi rehabilitacyjne w NZOZ „Twój Lekarz” jest znacznie krótszy niż w podobnych ośrodkach w naszym regionie.” - „Bardzo mi przykro, że
wypracowany przez lata i zdający egzamin w Gminie
Kobierzyce system opieki medycznej, nie może dalej
funkcjonować w świetle obowiązujących przepisów.
Myślimy jednak o tym, by zminimalizować powstałe
niedogodności. Pracujemy nad wdrożeniem takich
rozwiązań, które przyczynią się do poprawy tego stanu rzeczy, choć zdajemy sobie sprawę z istotnych
ograniczeń, narzuconych przez obowiązującą ustawę zdrowotną” - powiedział Ryszard Pacholik, Wójt
Gminy Kobierzyce.
Janusz Kołodziej

Gmina Kobierzyce atrakcyjna dla inwestorów
W poprzednim numerze biuletynu samorządowego „Moja gmina- moja wieś” podsumowaliśmy najważniejsze wydarzenia związane z inwestycjami
na terenie Gminy Kobierzyce w 2011 roku.

Czego można oczekiwać w roku 2012? z tym pytaniem zwracamy się do Ryszarda Pacholika,
Wójta Gminy Kobierzyce.
Ryszard Pacholik - Rozpocznę może od jasnej
deklaracji. Niezależnie od sytuacji gospodarczej
w Europie i na świecie, która oczywiście rzutuje na
gospodarkę Polski, priorytetem w działaniu gminnych władz jest i będzie dalszy rozwój gospodarczy
Gminy Kobierzyce. Zdajemy sobie sprawę z trudności, które mogą wystąpić, ale od wielu lat staramy się
działać w taki sposób, by mieszkańcy skutki światowego kryzysu odczuli w minimalnym stopniu, lub nie
odczuli ich wcale. Nasz region jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej dla
wielu światowych i europejskich firm. Chcemy, by ta
tendencja nie uległa zmianie i temu celowi podporządkowane będą nasze działania. Partnerski układ,
który stworzyliśmy jest korzystny dla obu stron. Firmy mają u nas szansę na rozwój i źródło dochodów,
a my - na miejsca pracy i wpływy do gminnego budżetu z tytułu podatków.
- Czy jakieś nowe firmy planują rozpocząć swoją działalność na terenie Gminy Kobierzyce w bieżącym roku?
- Tak. W „węźle bielańskim” i okolicach wsi Magnice planowane są duże inwestycje. W Bielanach Wrocławskich rozpocznie się budowa centrum handlu
hurtowego o powierzchni użytkowej około 60 tysięcy metrów kwadratowych. Podobne plany ma koncern „IKEA”, który zamierza wybudować nowe obiekty
na działce pomiędzy „Castoramą” a „OBI”. Niebawem
także w Bielanach ma ruszyć budowa pierwszego
sklepu meblowego nowej sieci „POCO”. Planowana
jest też budowa dwóch obiektów biurowych. Pierw-

szy z nich ma powstać w rejonie ulicy Polnej, a drugi za autostradą obok obiektu firmy „Kinnarps”. W obrębie wsi Magnice na obszarze 15 hektarów powstanie centrum logistyczne firmy „AB”. W Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych na pozwolenie na budowę czeka niemiecka firma „Kessel”, działająca w branży sanitarnej. Już
choćby te przykłady świadczą o tym, że Gmina Kobierzyce wciąż postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce
dla inwestorów, którzy tu chcą rozwijać swój potencjał gospodarczy.
- A co z inwestycjami z udziałem kapitału własnego?
- W bieżącym roku mamy rekordowy budżet, jeśli chodzi o dochody z tytułu podatków. Skończył się
okres zwolnień w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych i wszystkie
działające tam podmioty gospodarcze zobowiązane
są do wnoszenia pełnych opłat. Pozwoli to na realizację wielu zadań inwestycyjnych, wpływających na
rozwój gospodarczy Gminy Kobierzyce. Mam tu na
myśli zwłaszcza inwestycje oświatowe, szczególnie
ważne w kontekście wzrostu liczby mieszkańców na
naszym terenie, w tym głównie młodych małżeństw
z małymi dziećmi. Ogłaszamy przetarg na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym
roku. Przewidywany termin zakończenia budowy,
to rok 2014. W tym roku realizowany będzie projekt
podobnego kompleksu oświatowego, który będzie
się mieścił w miejscowości Wysoka. Obydwa obiekty będą miały wielofunkcyjny charakter. W Wysokiej
w tym samym kompleksie znajdzie się miejsce na
wiejską świetlicę. W Pustkowie Żurawskim do ist-

niejącego budynku szkolnego dobudowywane jest
przedszkole. Znajdą się w nim dzieci, które uczęszczają do przedszkola w „pałacu”.
- Które obiekty w 2012 roku zostaną oddane
do użytku jako pierwsze?
- Wszystkie świetlice zostały już oddane do użytku, natomiast uroczyście otwarto świetlicę wiejską
w Szczepankowicach. Oficjalne otwarcia pozostałych
świetlic (tj. w Magnicach, Budziszowie, Damianowicach, Owsiance i Małuszowie) planowane są w najbliższym czasie. Chciałbym jeszcze dodać, że wszystkie obiekty wyposażone są w niezbędny sprzęt.
- Czy proces budowy świetlic będzie kontynuowany?
- Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, by za
kilka lat każda miejscowość w naszej gminie miała
taki obiekt. Aktualnie trwa budowa w Chrzanowie
i kapitalny remont budynku świetlicy w Dobkowicach. Jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargowego na budowę świetlicy z biblioteką w miejscowości Wierzbice. Po zmianie planu zagospodarowania
przestrzennego (ze względu na uwagi konserwatora
zabytków), rozpoczynamy budowę świelicy w Racławicach Wielkich. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy
projektowanie świetlic w miejscowościach takich jak:
Tyniec nad Ślężą, Cieszyce i Jaszowice. Jest to tylko
część zadań inwestycyjnych, które będą realizowane
w Gminie Kobierzyce w 2012 roku. O innych, zwłaszcza związanych z budową kanalizacji i dróg, poinformujemy w kolejnych wydaniach naszego biuletynu
samorządowego.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej
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Ambitne zamierzenia

Tegoroczne plany GCKiS-u w Kobierzycach
Początek roku zwykle sprzyja sporządzaniu planów związanych z prowadzoną działalnością. Dotyczy to również Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach.
Panie dyrektorze, czego mogą oczekiwać
w roku 2012 mieszkańcy Gminy Kobierzyce, ze
strony instytucji, którą Pan kieruje?
Artur Cierczek - Zacznę może od tego, co
wydaje się oczywiste - w dalszym ciągu będziemy prowadzili i w miarę możliwości rozwijali naszą statutową działalność. Mam tu na myśli pracę
z dziećmi i młodzieżą. W sekcjach GCKiS Kobierzyce działa 71 grup, do których uczęszcza łącznie
ponad 900 osób.
- Czy myślicie o rozszerzeniu waszej oferty?
- Oczywiście. Od dłuższego czasu analizujemy
i oceniamy działalność naszych sekcji pod względem atrakcyjności programu i poziomu zajęć. Cieszymy się z licznych sukcesów naszych wychowanków na różnego rodzaju festiwalach, konkursach czy turniejach, ale ciągle monitorujemy pracę naszych instruktorów. Ma to na celu weryfikację ich kwalifikacji i jakości pracy, co powinno stanowić bodziec do wprowadzenia pewnych zmian.
Chciałbym, aby poszczególne sekcje czy oddziały konkurowały ze sobą. To właśnie rodzice dzieci i sama młodzież, poprzez zapisanie się na zajęcia, zdecydują o tym gdzie i w jaki sposób chcą
spędzać swój czas wolny, jak i w jakim zakresie
rozwijać swoje zainteresowania. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, by działały sekcje z danej dyscypliny sportu, dziedziny nauki czy kultury, prowadzące zbliżoną pod względem merytorycznym działalność (np. piłka nożna i piłka ręczna, taekwondo i karate, taniec nowoczesny i towarzyski, muzyka pop i muzyka ludowa, czy folk).
Sekcje konkurowałyby ze sobą jakością i atrakcyj-

nością oferty, a także sukcesami. Dzieci i młodzież
będą chętniej przychodziły na zajęcia, a instruktorzy będą mogli realizować swoje autorskie programy i zyskają większą motywację do pracy.
- Budynek GCKiS-u po remoncie i rozbudowie prezentuje się efektownie. Nowe pomieszczenia stwarzają nowe możliwości działania.
W jaki sposób je zagospodarujecie?
- Zagospodarowanie nowych pomieszczeń
jest już precyzyjnie zaplanowane. Zanim jednak
do tego dojdzie, chcemy zakończyć przystosowanie pozostałej części naszego budynku do nowego i niewątpliwie ładnego wyglądu, a także uzyskać wszelkie wymagane prawem zgody i pozwolenia na użytkowanie nowych pomieszczeń. Natychmiast po ich uzyskaniu włączymy do stałego
wykorzystania nowe sale. Nie ukrywam, że te pomieszczenia bardzo ułatwią nam pracę i umożliwią dalszy rozwój. Powstanie nowa – duża, jasna
i przestronna sala plastyczna, dodatkowe boczne kulisy sceny naszej sali widowiskowej (również
przepięknie odnowionej), która służyć będzie także jako sala prób dla zespołów muzycznych. Do
dawnej sali plastycznej przeniesiemy zajęcia sekcji szachowej i modelarskiej, które w ten sposób
uzyskają nieporównywalnie lepsze warunki pracy i zabawy. Nasze zajęcia mają przecież przynosić wiele radości. Chcemy w pełni stosować zasadę uczyć – bawiąc. Dlatego też zamierzamy rozszerzyć działalność sekcji modelarskiej o nowe
niezwykle obecnie popularne zajęcia z zakresu robotyki przeznaczone dla naszych najmłodszych uczestników zajęć, tj. dla dzieci z klas eduka-

cji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej. Dla najmłodszych prowadzimy obecnie także zapisy do
zespołu wokalnego Jagódki. Zyskujemy również
dodatkowe pomieszczenia techniczne i magazynowe. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ
ma wpływ na jakość i komfort naszej pracy. Nasi
klienci będą mieli piękniejszy i lepiej przystosowany do realizacji powierzonych zadań dom kultury – przestronne przejścia, windę, piękne sale.
To wszystko oczywiście w wielkim skrócie.
- W 2012 roku na terenie Gminy Kobierzyce zostaną oddane do użytku nowe świetlice
wiejskie. Czy instytucja, którą Pan kieruje zamierza to wykorzystać?
- Ależ oczywiście. Już uruchomiliśmy zajęcia
profilaktyki środowiskowej w nowym obiekcie
w Magnicach, przygotowujemy uruchomienie zajęć w dalszych trzech świetlicach, tj. w Małuszowie, Budziszowie i Dobkowicach.
- Od momentu uroczystego otwarcia hala
sportowo-widowiskowa w Kobierzycach tętni
życiem. Czy tak będzie też i w bieżącym roku?
- Będziemy się starać, by spełnić oczekiwania
naszej społeczności lokalnej. Planujemy mecze
ekstraklasy w piłce ręcznej kobiet. Fantastyczne
i na pewno ciekawe, ponieważ grają tam dziewczęta pochodzące z naszej gminy, którym będziemy mogli kibicować. Nie braknie również wydarzeń z innych dyscyplin sportu i nie tylko sportu.
Ale zostawmy to, jako ekstra niespodziankę.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje,
iż od 1 stycznia 2012 r. rozpocznie się nowa edycja projektu pn. „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Planowane jest przeprowadzenie: - kursu wózków widłowych; - kursu spawacza
- kursu wizażu, makijażu, kosmetycznych, masażu; - spotkania z doradcą zawodowym i treningi interpersonalne; - badania lekarskie.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Rekrutacja trwa.
Możliwe jest zgłaszanie własnych propozycji szkoleń i kursów.
Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Witosa 18, Tel. 71 36 98 000.
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informacje gminne
XIV i XV Sesja Rady Gminy Kobierzyce

Obrady radnych

30 grudnia 2011r. odbyła się XIV sesja Rady Gminy Kobierzyce, ostatnia w ubiegłym roku.
Radni głównie koncentrowali się na uchwałach związanych z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kobierzyce oraz budżetem na
2012 r. Zostało podjętych 8 uchwał. W ostatni piątek 2011 r. radni uchwalili budżet na 2012 r. Będzie
on wynosił po stronie wydatków 104 615 188,07
zł a po stronie dochodów 97 018 120,38 zł. Budżet
2012 r. jest wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz po
stronie wydatków została przekroczona kwota
100 mln zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 597 067,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek
oraz wolnych środków pochodzących z nadwyżek

z lat ubiegłych. Ponadto została podjęta uchwała dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w obiekty sportowe. Celem ww. uchwały jest zainteresowanie i przyciągniecie do Gminy Kobierzyce przedsiębiorców inwestujących w sport. Rada Gminy Kobierzyce poprzez swoją decyzję pokazała, że nie tylko stara się, aby przybywało nowych miejsc pracy, ale
również, aby były miejsca, w których mieszkańcy
mogą spędzać czas wolny. W dniu 27 stycznia odbyła się natomiast pierwsza sesja Rady Gminy Kobierzyce w 2012 r. Radni podjęli uchwały dotyczące głównie miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego. Podjęto uchwały m.in.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały, obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej, Kwiatowej, Robotniczej
i Spokojnej w środkowej części wsi Kobierzyce,
a także obszaru położonego przy skrzyżowaniu
ul. Przystankowej z ul. Rekreacyjną w środkowozachodniej części obrębu Ślęza. Wszystkie plany
posiedzeń oraz podjęte uchwały znajdują się na
stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce:
www.ugk.pl (w zakładce BIP).
Maria Okraszewska

UWAGA!!! RUSZA REKRUTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW!
SZANOWNI PAŃSTWO.
Biorąc pod uwagę założenia znowelizowanej ustawy o systemie oświaty dokonano diagnozy potrzeb lokalnych w celu stworzenia warunków w przedszkolach i szkołach podstawowych do realizacji praw dzieci i ich rodziców. Głównym celem gminnej polityki oświatowej jest zapewnienie miejsc w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych jak największej liczbie dzieci w wieku przedszkolnym.
Wychowanie przedszkolne w jednostkach organizacyjnych Gminy Kobierzyce prowadzą:
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie ul. Przystankowa 2, Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach ul. Robotnicza 11, Przedszkole Samorządowe
w Pustkowie Żurawskim, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w: Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich, Tyńcu Małym, Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim.
Uwzględniając możliwości ustawowe wprowadza się następujące zasady dostępu dzieci do wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2012/2013 (na podstawie Zarządzenia Nr REKiS. 0050.1.0013.2012 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2012 r.):
- sześciolatki, tj. dzieci urodzone w roku 2006, będą realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego wyłącznie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (jeśli rodzice nie podejmą decyzji o zapisaniu dziecka do klasy),
- pięciolatki, tj. dzieci urodzone w roku 2007, mogą realizować roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach, punktach przedszkolnych lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, cztero- i trzylatki (tj. dzieci urodzone w roku 2008 i 2009) mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i punktach przedszkolnych.
Ustala się terminy:
a) zapisów:
- do oddziałów przedszkolnych - roczniki 2006 i 2007 oraz klas I w szkołach podstawowych – roczniki 2005 i 2006 - od 1 marca do 30 marca 2012 r.
- do punktów przedszkolnych - roczniki 2007, 2008, 2009 (w pierwszej kolejności rocznik 2007) - od 1 marca do 30 marca 2012 r.
- do przedszkoli - od 14 maja do 31 maja 2012 r.
b) ogłoszenia wyników przyjęć do oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas I-szych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych 13 kwietnia 2012 r.
c) potwierdzenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola woli kontynuacji korzystania z usług tej placówki 16 kwietnia - 31 maja 2012 r.
d) ogłoszenia wyników przyjęcia do przedszkola - 18 czerwca 2012 r.
e) odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej - 18 czerwca - 22 czerwca 2012 r.
f ) ostatecznych wyników przyjęć do przedszkoli - 25 czerwca 2012 r.
e) zawarcie umów o korzystaniu z usług przedszkola - 25 czerwca - 29 czerwca 2012 r.
Kryteria przyjęć do przedszkoli i punktów przedszkolnych zostaną ogłoszone w terminie do końca lutego 2012 r.
Informacja o niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce, otrzymujących dotacje Gminy Kobierzyce:
1. Punkt Przedszkolny „CHABEREK” Wysoka, ul. Chabrowa 97 D, 52-200 Wrocław 65
2. Punkt Przedszkolny „CHABEREK” Wysoka, ul. Chabrowa 97 E, 52-200 Wrocław 65
3.Punkt Przedszkolny „JAŚ I MAŁGOSIA” Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 66/1, 55-040 Kobierzyce
4. Punkt Przedszkolny „POGODNA CHATKA” Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 2A, 55-040 Kobierzyce
5. Niepubliczne Przedszkole „GLOBIK” Bielany Wrocławskie, ul. Magnoliowa 13-15, 55-040 Kobierzyce
6. Przedszkole Niepubliczne „ZŁOTE KROPLE” Bielany Wrocławskie, ul. Dwa Światy 4, 55-040 Kobierzyce
7. Punkt Przedszkolny „BURSZTYNEK” Żurawice, ul. Topolowa 9, 55-040 Kobierzyce
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Pożegnaliśmy wspaniałego człowieka

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Księdza Kanonika
Bronisława Kazaka
Długoletniego proboszcza
parafii p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Tyńcu Małym

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
Czesław Czerwiec
Przewodniczący Rady
Gminy Kobierzyce

Wspomnienie o księdzu
Bronisławie Kazaku

Społeczność parafialna Tyńca Małego i Domasławia składa hołd wdzięczności Bogu za dar życia
i wieloletniej służby kapłańskiej swego Duszpasterza ks. Kanonika Bronisława Kazaka. Ze łzą
w oku wspominamy człowieka, którego postać nieodłącznie od 50 lat wpisana była w krajobraz parafialnego życia. Myśląc o tutejszym duszpasterstwie odruchowo myślało się o ks. Kanoniku - osobie,
która dla wielu była od zawsze.

Odchodzi człowiek, zamyka się kolejna karta w historii, milkną opowieści o bogatej przeszłości Jego życia. Ks. Bronisław Kazak urodził się
12.08.1920 r. w Ułazowie, nieopodal Lubaczowa
w Diecezji Lwowskiej. W dzieciństwie stracił matkę. Jego ojciec był austriackim oficerem, co skutkowało częstymi zmianami miejsca zamieszkania. W latach 1923-1938 zamieszkiwał w Drohobyczu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej im.
St. Konarskiego i gimnazium im. Wł. Jagiełły. Tu
między innymi plastyki uczył Go znany artysta

Bruno Schulz. W latach 1938-43 podiął studia
teologiczne we lwowskim seminarium duchownym. W tym czasie, nabywając umiejętności podrabiania podpisów w tzw. podziemiu działającym przy parafii św. Elżbiety we Lwowie, wyrabiał
fałszywe dokumenty, ratując wielu ludzi przed
wywiezieniem na Syberię. W latach 1943-46 był
wikariuszem w parafii w Kołomyi. Od 1946 jako
repatriant w Miliczu i Sycowie, zastąpił na urzędzie sługę bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza,
który dodawał otuchy swemu następcy słowami
„Człowieku, co ty się martwisz - umarł król, niech
żyje król”. W latach 1953-57 był administratorem
parafii Wawrzeńczyce, Kostomłoty i Osiek, a w latach 1957-62 - proboszczem parafii w Gryfowie
Śląskim. W roku 1962 przybył do Tyńca Małego.
Był niezwykle związany z tym miejscem i mieszkańcami. Jedyną osobą, która spowodowała jego
wyjazd z parafii jako proboszcza, był ks. Kardynał
Władysław Rubin, który zaprosił ks. Bronisława
Kazaka do swojej posiadłości w Rzymie na okres
jednego miesiąca. Przez całe swe życie powtarzał słowa św. Pawła „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje
we mnie Chrystus”. Powrócił do domu swej pielgrzymki 24.01.2012 w Tyńcu Małym, w chwili kiedy dzwon wzywał do modlitwy na Anioł Pański.
ks. Łukasz Ulas

W Bielanach Wrocławskich i w Tyńcu Małym

Spotkania opłatkowe
7 stycznia 2012 roku w Świetlicy Bielańskiej miało miejsce uroczyste Spotkanie Opłatkowe dla mieszkańców wsi, zorganizowane przez sołtysa Adama
Orylskiego i radę sołecką.
Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali mowy księdza proboszcza Mirosława Dziegińskiego. - „Starajmy się odnaleźć pokój w sobie
i emanujmy spokojem ducha, niosąc pokój i zgodę
w rodzinie, miejscu pracy i najbliższym środowisku.”
W podniosłym nastroju podzielono się opłatkiem poświęconym w bielańskiej parafii składając sobie wzajemnie życzenia. Tematyka związana
z rozwojem wsi, jej życia kulturalnego i społecznego dominowała we wspólnych rozmowach przy
kawie i domowych wypiekach. Radosny nastrój
wzbogacił ambitny program artystyczny przygotowany przez lokalny zespól dziecięcy „Rytm”
z Centrum Działań Twórczych „Kuźnia” oraz brawurowy występ Chóru Sołtysów z Kątów Wro-
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cławskich z repertuarem kolęd i pieśni papieskich.
Iście karnawałowy akcent wprowadził dwuosobowy zespół muzyczny grający na keyboardzie i saksofonie. Poderwał on do tańca, balowych
pląsów i wężyków młodszych i starszych uczestników spotkania.
***
Wieczór opłatkowy w Tyńcu Małym zorganizowano 6 stycznia 2012 roku w święto Trzech Króli. Jak tradycja każe, wieczorem przy pierwszej
gwiazdce ponad 70 osób, w tym Wójt Ryszard Pacholik i jego zastępca Piotr Kopeć – obaj tynieccy parafianie - zasiadło do symbolicznego wigilijnego stołu. Ks. proboszcz Ireneusz Alczyk odczytał Ewangelię, pobłogosławił opłatki i uczestnicy złożyli sobie życzenia, po czym zasiedli do sto-

łów, na których znalazły się wigilijne potrawy. Wyśpiewano niemal wszystkie znane kolędy, których
tekst wyświetlał na ekranie Marcin Cały. Oprawę
muzyczną prowadził sołtys Tyńca Małego Janusz
Gargała, który zaśpiewał przy gitarze utwór Zbigniewa Preisnera „Kolęda dla nieobecnych”. Także w ramach prezentacji nieznanych kolęd zaśpiewały „Siostry Boratynki” Stanisława Żyga i Anna
Styś. Swoje kolędy zaśpiewała także Zofia Choptiana. Ogromne brawa otrzymał czteroletni Jasiu
Szymeczek za czyste i bezbłędne zaśpiewanie kilku znanych i popularnych kolęd. Wspólne śpiewanie trwało pięć godzin, a niektórzy uczestnicy,
nowi mieszkańcy Tyńca Małego mieli okazję po
raz pierwszy brać udział w taki spotkaniu. Zatem
do zobaczenia za rok.
Opracował - Janusz Kołodziej

rozmaitości
Z wizytą w czeskich Kobeřicach

Noworoczny koncert kolęd
Delegacja z Gminy Kobierzyce gościła 8 stycznia 2012 w czeskiej miejscowości Kobeřice. Na czele kilkuosobowej delegacji radnych Gminy Kobierzyce
stanęli Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce oraz Czesław Czerwiec – Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce.
Pretekstem do spotkania, było coroczne, tradycyjne już wspólne kolędowanie mieszkańców
partnerskich gmin. Zebrani w kościele parafialnym w Kobeřicach zostali przywitani przez starostę Kobeřic Lukáša Kubnego, Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika oraz księdza proboszcza
Marka Pawlicę. W tym roku Gminę Kobierzyce prezentował chór „Sanctus Andreas” z parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich, prowadzonej przez księdza proboszcza Mirosława Dziegińskiego, który również wziął
udział w spotkaniu w Kobeřicach.
Widownia była pod niesamowitym wrażeniem
profesjonalizmu i energii prezentowanej przez

KONKURSY
Lider A4
w marcu 2012 roku
planuje zorganizować
nabory do konkursów:
„Odnowa Wsi” oraz „Małe Projekty”.
Odbędą się również szkolenia
z tego zakresu.

bielański chór. Bardzo podobał
się także występ rodzimego
zespołu z naszej partnerskiej
gminy– Kobeřanka, który swoim występem porwał słuchaczy do wspólnego śpiewania.
Kolędowanie trwało do późnych godzin wieczornych i zakończyły je rozmowy o dalszej
współpracy.
Tegoroczny „Koncert Kolęd
i Pastorałek” należał do niezwykle udanych i pozostawił wiele
wspomnień.
Agnieszka Jankowska – Jakus

„Hej kolęda, kolęda…”

Kolędowanie w kobierzyckim
gimnazjum
Ostatni dzień przed przerwą bożonarodzeniową, nasza szkoła rozbrzmiewała kolędami.
Wysłuchaliśmy koncertu z jakim przyjechali do nas górale, obejrzeliśmy Jasełka, w których
chór kilkunastu urodziwych aniołów wyśpiewywał na chwałę Panu, Herod knuł z diabłem, a Trzej
królowie i pasterze, którzy odnaleźli Boże Dziecię
opracowywali plan ochrony dla małego Jezusa.
Był i humor i powaga, był i śmiech, i wzruszenie,
i wyczuwalna magia zbliżających się Świąt.

W tym dniu odbył się również konkurs kolęd „I Gimnazjalistów Kolędowanie”. Udział brały
wszystkie klasy, niejednokrotnie z wychowawcami. Były śpiewy z podkładem muzycznym,
z akompaniamentem gitary i metalofonów, a także występy bez akompaniamentu. W konkursie
kolęd najlepsza okazała się klasa III c.
Agnieszka Berłowska

Szczegóły na naszej stronie:
http://www.lgd-a4.pl

Małgorzata Żurawska

Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Kobierzycach, ul. Ludowa 7 (tel. 71 31 11 200)

Ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia kawiarni
- o całkowitej powierzchni – 42 m2, na okres 2 lat, zlokalizowanego w Hali Sportowej w Kobierzycach, przy ul. Dębowej 20.
Miejsce i przedmiot przetargu, termin oględzin oferowanych pomieszczeń, zakładany czas prowadzenia usługi, wysokość czynszu wywoławczego oraz
inne niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Wynajmującego: www.kultura-kobierzyce.pl
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Dokształcamy się ze środków Unii Europejskiej

Od lutego 2012 r. mieszkańcy Gminy Kobierzyce będą mogli wziąć udział w dwóch projektach edukacyjnych pn.: „Podnosimy kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności uczenia się
mieszkańców i mieszkanek Gminy Kobierzyce”
oraz „Wszyscy się uczymy – podnoszenie wiedzy
i umiejętności uczenia się uczniów, ich rodziców
i kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich”. Dofinansowanie na realizację obu projektów uzyskała firma szkoleniowa Barbara Maniak bdb w partnerstwie z Gminą
Kobierzyce, ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie nr 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).

Projekty skierowane są do uczniów Szkół Podstawowych w Kobierzycach, Tyńcu Małym i Bielanach Wrocławskich oraz ich rodziców i nauczycieli. Beneficjenci będą uczestniczyli w kursie, którego celem jest nabycie umiejętności zapamiętywania, skutecznego uczenia się i wzrostu samodzielności w nauce. Kurs technik pamięciowych, koncentracji uwagi i spostrzegawczości przeprowadzi
Autoryzowany Trener Szkoły Pamięci SPW.
Projekt pn: „Podnosimy kompetencje kluczowe
w zakresie umiejętności uczenia się mieszkańców
i mieszkanek Gminy Kobierzyce” realizowany będzie w Szkołach Podstawowych w Kobierzycach
i Tyńcu Małym od 01 lutego 2012r. do 30 czerwca 2012r, w którym weźmie udział 60 uczniów
oraz 24 osoby dorosłe (rodzice bądź opiekuno-

wie uczniów biorących udział w projekcie). Natomiast projektem „Wszyscy się uczymy – podnoszenie wiedzy i umiejętności uczenia się uczniów, ich
rodziców i kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich” realizowanym
w Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich
od 01 lutego 2012r. do 30 czerwca 2012r. objętych
zostanie 48 uczniów oraz 24 osoby dorosłe. Kadra
nauczycielska będzie mogła uczestniczyć w seminarium dotyczącym nowoczesnych technik pracy umysłowej. Bliższe informacje dotyczące rekrutacji do obu projektów będą po feriach dostępne
w Szkołach Podstawowych w Kobierzycach i Tyńcu Małym oraz w Bielanach Wrocławskich. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w projektach.
Monika Penczak, Barbara Maniak

Bawiliśmy się

W szampańskich humorach
Mieszkańcy Gminy Kobierzyce w szampańskich humorach powitali 2012 rok. Wrażeniami z niektórych sylwestrowych balów podzielili się z czytelnikami biuletynu „ Moja gmina, moja wieś”.
Bal na sto par…
Niemal w każdym z nas, gdy słyszy słowo
„Sylwester”, wyzwalają się pozytywne emocje, bo
to nie tylko wyjątkowy dzień w roku, ale przede
wszystkim wyjątkowy wieczór i noc.
Jest to noc pełna radości, dobrej i hucznej zabawy oraz nadziei na lepszy Nowy Rok.
Warto więc postarać się, aby była to szczególna noc. Tak też było na balu sylwestrowym
w Bielanach Wrocławskich. Zadowoleni goście
mile spędzony czas zawdzięczają organizatorom:
Elżbiecie Regulskiej, Stanisławowi Iwachowi i Wiesławowi Muraczewskiemu, a także jadłu z firmy
„Arrivo” i tańcom do świtu przy muzyce na żywo
z zespołem Adamus-Band.
Integracyjny Sylwester w Damianowicach
Pierwszy bal Sylwestrowy w nowej świetlicy był szczególnym wydarzeniem. Bez względu
na wiek uczestników atmosfera i organizacja imprezy była wspaniała. Domowe przysmaki i tańce spowodowały, że można było poczuć się jak
w jednej rodzinie.
Niezapomniany wieczór sylwestrowy zainaugurował inne wspólne działania tutejszych mieszkańców.
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Sylwester w Domasławiu
Szampańska zabawa ogarnęła mieszkańców
Domasławia w noc sylwestrową 2011/2012.
Świeżo wyremontowana, pięknie przystrojona
sala jest głównym ośrodkiem kulturowym, towarzyskim, a nade wszystko integracyjnym Domasławia. W noc sylwestrową 2011/2012 Pani Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali sylwestrową zabawę w naszej wsi. Mocnym atutem zabawy była
swojska kuchnia, przygotowana przez panią Alę,
rodowitą mieszkankę Domasławia. Pokaz sztucznych ogni wywarł ogromne wrażenie, nie tylko
na uczestnikach zabawy, ale także na wszystkich
mieszkańcach Domasławia.
Najszybszy Sylwester świata
Mieszkańcy Magnic zorganizowali najszybszy
sylwester na świecie. 28 stycznia sołtys wsi Mieczysław Dul odebrał klucze do nowo wybudowanej świetlicy. W tym dniu mieszkańcy Magnic zadecydowali o zorganizowaniu zabawy sylwestrowej. W ciągu 3 dni pokonali wszelkie trudności
i przygotowali obiekt do przyjęcia gości. Wspólnym wysiłkiem udało się zapewnić bardzo smaczne menu, a o dobry nastrój zadbali sami uczestnicy. Sylwester należał do niezwykle udanych, a za-

bawa trwała do białego rana.
Sylwester w Szczepankowicach
Pierwszy bal sylwestrowy 2011/2012 w Szczepankowicach według uczestników był udaną wspaniałą imprezą. Mieszkańcy po raz kolejny udowodnili, że potrafią sami zorganizować
i wspaniale uczestniczyć w spotkaniach, na których nie brakuje atrakcji jak choćby konkurs tańca, czy pokaz kelnerski. W szampańskiej atmosferze do białego rana bawiło się ponad 100 osób,
mieszkańców i zaproszonych gości.
Bal Sylwestrowy w Tyńcu Małym
Szampan, fajerwerki, życzenia i toasty - w takiej scenerii Tyniec Mały powitał Nowy Rok.
Około 140 uczestników balu w doskonałej
atmosferze bawiło się przy żywej muzyce zespołu SWAT. Wybrano Dżentelmena Balu oraz Króla i Królową Balu, czyli zwycięską parę w konkursie tańca klasycznego. Zwycięzców uhonorowano nagrodami i zaproszono do konkursów za rok.
Dżentelmeni obdarowywali swe damy słodyczami w walcu wiedeńskim Straussa „Na falach Dunaju”. Uczestnicy balu w dobrej kondycji dziękowali organizatorom za wysoki poziom imprezy
i niepowtarzalny klimat, obiecując aktywny udział
w następnych zabawach.
Opracował - Janusz Kołodziej

rozmaitości

Uczniowie z Tyńca Małego
w rolach głównych

„Opowieść Wigilijna” Karola Dickensa
22 grudnia ubiegłego roku w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym uczniowie miejscowej
szkoły zaprezentowali swoje umiejętności
aktorskie.

Trzecioklasiści pokazali dwie wersje Jasełek, które odegrali przed rodzicami oraz uczniami młodszych klas w swoich salach, a 6 stycznia
także w kościele parafialnym, natomiast klasa
czwarta zmierzyła się z trudnym i długim dziełem:
„Opowieścią Wigilijną” na podstawie powieści Karola Dickensa. Był to prawdziwy popis sztuki teatralnej w wykonaniu młodych adeptów. Tego
dnia nie było lekcji, a niemal w każdej klasie rozbrzmiewały melodie grane przez dzieci na różnych
instrumentach. Po raz kolejny rodzice i dziadkowie
mogli się przekonać o rozlicznych talentach
naszych uczniów! Gościliśmy także tego dnia wielu gości: przedstawicieli Urzędu Gminy z Wójtem Ryszardem Pacholikiem na czele oraz dzieci z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wierzbicach. Do obszernych relacji z wydarzeń tego
dnia, zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.sptyniec.szkolnastrona.pl
Joanna Waszkiewicz

Graliśmy w orkiestrze…

Wolontariusze WOŚP z Pustkowa
Żurawskiego
8 stycznia 2012 roku był dniem XX Finału „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Tematem XX
Finału było „Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych.”
Sztab WOŚP w Pustkowie Żurawskim liczył 25
wolontariuszy. To oni dzielnie kwestując w deszczową, pochmurną niedzielę zbierali datki na Fundację WOŚP.
Mieszkańcy Gminy Kobierzyce i nie tylko, pozytywnie reagowali na pytanie: „Czy wspomogą
Państwo akcję Jurka Owsiaka?”.
Wolontariusze zebrali: 16.703,67zł., kwotę potwierdzoną przez pracowników Banku Spółdzielczego z Kobierzyc. To znakomity wynik!
Najaktywniejszy wolontariusz, z kilkuletnim

doświadczeniem, Aldona Pawiłowicz, zebrała
1.890,93zł.
Jesteśmy dumni, że kontynuujemy zbiórkę
i rokrocznie przyczyniamy się do zakupu sprzętu medycznego ratującego zdrowie i życie dzieci.
Dziękujemy wolontariuszom oraz osobom, które
w dniu finału skrupulatnie przeliczały pieniądze.
Do zobaczenia za rok.
Zuzanna Moskal
Krzysztof Pilc
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Przystanek - Gmina Kobierzyce

XV Historyczny Rajd Monte Carlo 2012
29 stycznia 2012 roku przez Gminę Kobierzyce przejechały załogi biorące udział w XV Historycznym Rajdzie Monte Carlo.
Podobnie jak w zeszłym roku Gościnnym
Punktem Przejazdu był Park Handlowy Auchan
w Bielanach Wrocławskich. Przypomnijmy,
iż w 2011 roku przez naszą gminę przejechało 99
uczestników z 25 państw świata. Wśród 8 polskich
załóg były 4 wrocławskie. Można było zobaczyć wiele historycznych już samochodów, w tym Fiata 125
p oraz Poloneza. Tradycja Rajdu Monte Carlo sięga
1911 r. Każdego roku przyciąga rzesze kibiców
i pasjonatów zabytkowych samochodów. Tegoroczny Rajd odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego Andrzeja Szawana oraz Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika. Od 21 stycznia w Centrum Auchan
odbywało się szereg imprez związanych z motoryzacją.
Pomiędzy 21 a 29 stycznia można było zobaczyć prezentację samochodów startujących w XV
Historycznym Rajdzie Monte Carlo, projekcje filmów z rajdów samochodowych, odbyły się także
spotkania z zawodnikami i organizatorami rajdu.
Maria Okraszewska

Fot. Grzegorz Chyła

Kilka pytań do…

„Tomba- bomba” z Dobkowic
W biuletynie samorządowym „ Moja gmina- moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców Gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej
Dariusza Sztandarę, sprawującego funkcję sołtysa wsi Dobkowice od lutego 2011 roku.

- Na czym Pańskim zdaniem polega rola sołtysa?
- Moim zadaniem jest reprezentowanie mieszkańców wsi w kontaktach z gminnymi władzami.
Sołtys powinien dbać o to, by wieś się rozwijała,
by ludzie, którzy ją zamieszkują tworzyli spójną
całość, by łączyło ich wspólne dobro, a nie dzieliły konflikty.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- Na sołtysie spoczywa naprawdę duża odpowiedzialność. Większość mieszkańców widzi
w nim osobę, która powinna pomóc w rozwiązywaniu ich problemów. Czasami jest to bardzo stresujące, gdyż ludzie mają większe oczekiwania, niż
są rzeczywiste możliwości sołtysa.
- Jaki jest Dariusz Sztandara prywatnie?
- Prowadzę firmę zajmującą się instalacją anten i punkt dystrybucyjny telewizji satelitarnej
w Kobierzycach. Pomaga mi w tym moja żona,
więc jest to taki mały biznes rodzinny. Jestem raczej zdecydowany w działaniach, lubię nowe wyzwania, dlatego też zdecydowałem się kandydować w ostatnich wyborach sołeckich, bo zależy mi
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na tym, by zrobić coś dobrego dla miejscowości,
w której żyję.
- Czy jest Pan osobą konfliktową?
- Zdecydowanie nie! Staram się unikać konfliktów, gdyż nie tędy droga do rozwiązywania problemów. Uważam, że zawsze jest szansa na kompromis- i to stanowi motto mojego działania.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Choć sołtysem jestem niespełna rok, mogę
się pokusić o pewne spostrzeżenia. Jestem człowiekiem, który lubi konkrety i radykalne działania. Dobkowice to mała, specyficzna miejscowość.
Mieszkańcy przez wiele lat przyzwyczaili się do
tego, że „ktoś” sprawi, że będzie im się lepiej żyło,
że rozwiąże ich problemy, że wieś będzie piękniała itd. Zapominają, że aby coś osiągnąć niezbędna jest dobra wola i wspólne działanie. Sołtys, nawet najbardziej zaangażowany, sam niczego nie
załatwi. Chciałbym, aby do grona tych osób, które aktywnie działają na rzecz naszej społeczności
dołączyli inni, gdyż tylko wtedy uda nam się więcej zdziałać.
- Co chciałby Pan osiągnąć w trakcie swojej
kadencji?
- Najbardziej zależy mi na tym, by mieszkańcy
Dobkowic uwierzyli w to, że nasza wieś może być
atrakcyjna dla innych, że możemy wspólnym wysiłkiem wiele uczynić dla jej rozwoju, że po prostu
warto tutaj żyć. By to osiągnąć niezbędna jest dobra współpraca na linii: mieszkańcy - władze gminy. Uważam, że właśnie w tej dziedzinie jest jeszcze sporo do zrobienia- z pożytkiem dla obu stron.
- Ulubiona potrawa?

- Barszcz z uszkami, przygotowany przez moją
małżonkę.
- Ulubiony napój?
- Kiedyś były to soki owocowe, później herbata mrożona, ale teraz ze względu na postanowienia noworoczne odnośnie poprawy mojej sylwetki na pierwszym miejscu „musi” być woda mineralna bez gazu.
- Ulubione zajęcie?
- Lubię spędzać wolny czas na przydomowej
działce sadząc drzewka, tworząc mały ogródek.
To zajęcie mnie uspokaja i jest odskocznią od problemów dnia codziennego, stresów spowodowanych pracą zawodową. Lubię coś posiać, posadzić
i patrzeć jak rośnie. To naprawdę relaksuje i daje
satysfakcję.
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Uwielbiam jazdę na nartach i moim marzeniem jest „zaliczenie” wszystkich europejskich renomowanych ośrodków narciarskich. Wiem, że to
raczej nierealne, ale próbować warto!
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend,
fikcji literackiej, czy też rzeczywistej postaci by
się Pan przyrównał?
- Jak już mówiłem, lubię szusować po stokach
i to najszybciej, jak tylko się da. Moim sportowym
wzorem był Alberto Tomba. Podziwiałem jego
technikę i brawurową jazdę. Jeśli już miałbym się
do kogoś porównać, to chyba do niego (oczywiście nie do jego umiejętności sportowych!). Żona
już się śmieje, że pod względem gabarytów, może
już wkrótce mu dorównam, a wtedy uważajcie na
narciarskich trasach - bo oto nadjeżdża „Tombabomba” z Dobkowic!
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

rozmaitości/sport
,,Dziś w przedszkolu śmiech i tańce,
tańczą różne przebierańce...”

Księżniczki
i rycerze
w przedszkolu
w Kobierzycach
Karnawał w przedszkolu to czas uśmiechu,
radości i zabawy. Bal przebierańców to wspaniały dzień.
Dzieci nie mogły się wprost doczekać, aby móc
się pokazać w swoich pięknych strojach. Wśród
dziewczynek dominowały stroje księżniczek,
a wśród chłopców wojownicy, rycerze i spidermani. Twarze roztańczonych przedszkolaków malowała przebrana za wróżkę mama Natalki - pani
Sylwia Kaczmarczyk. Zabawa i tańce nie miały
końca. Szkoda, że kolejny bal dopiero za rok.
Patrycja Nowak

Młodzi koszykarze z kobierzyckiej szkoły

Dobre wyniki w „Kosynierce”
Przełom roku to czas turniejów. Mali koszykarze ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach brali udział
w turnieju zorganizowanym przez WKS Śląsk Wrocław w hali „Kosynierka” przy ul. Mieszczańskiej
we Wrocławiu. To miejsce - to arena wielu historycznych sukcesów wrocławskiej koszykówki.
Do sportowych zmagań
przystąpiło 7 drużyn z klas 1-2
oraz 7 drużyn z klas 3-4. Rywalizacji naszych sportowców oraz
ich gorąco dopingującym rodzicom towarzyszył uśmiech i dobra zabawa. Jestem dumny, ponieważ wywalczyliśmy II miejsce
w kat. klas 1-2 i III miejsce w kat.
klas 3-4.
Po zakończonym turnieju koszykarze z klubu WKS Śląsk Wrocław wręczyli każdemu dziecku prezenty w postaci koszulek
oraz drobnych upominków.
Cieszy fakt, że uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kobierzycach robią postępy i tak licznie i z chęcią przychodzą już trzeci rok

na treningi. Zapraszam wszystkich chętnych do
przyłączenia się do wspólnej nauki i zabawy.
Karol Jaśko - trener sekcji koszykówki

Atrakcji nie brakowało

Ferie zimowe w naszej gminie
W tym roku dzieci i młodzież z terenu Gminy Kobierzyce rozpoczęły ferie zimowe już 16 stycznia.

Mój ogródek

Porady zimowe
Zima to czas spoczynku dla roślin sadowniczych, ale z pewnością nie dla gryzoni i zwierzyny płowej.
W ramach spaceru warto wstąpić na ogródek
i sprawdzić, czy nie ma śladów ogryzień kory i pędów przez zające. Jeśli takowe są, rany należy zasmarować białą farbą emulsyjną lub specjalnym
preparatem dostępnym w sklepie ogrodniczym.
Watro zawiesić na drzewkach, na wys. 1-1,5 m
w kilku miejscach mydła toaletowe w siatce, które skutecznie zniechęcą zająca i sarnę do poszukiwania tu pożywienia.
Jeśli ktoś decyduje się na zabielanie pni drzew,
to można to zrobić do końca stycznia. Przy łagodnej zimie pilną potrzebą jest wykonanie dokładnego oprysku na brzoskwiniach przeciwko
kędzierzawce w spokojny, słoneczny dzień przy
temp. +6°C, 1% Miedzianem (100 gram Miedzianu na 10 litrów wody).
Janusz Gargała

Było wiele atrakcyjnych propozycji na spędzenie wolnego czasu. Część z uczniów pojechała na obóz zimowy do Zakopanego organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Turystyczne, dofinansowany przez Gminę Kobierzyce. Uczestnicy obozu zwiedzali Kraków, byli
w Aquaparku w Zakopanem i na licznych wycieczkach. Ponadto spędzali aktywnie czas na nartach,
snowboardzie oraz sankach. W tym roku Zakopane było zasypane śniegiem, a więc wszystkie
zimowe sporty i zabawy odbywały się zgodnie
z planem. Dzieci i młodzież, które pozostały w domach mogły korzystać ze zorganizowanych przez
szkoły wyjazdów na basen. Odbywały się również zajęcia w szkolnych salach sportowych. Bogaty program na dni wolne od szkoły przygotowało również Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach. Podczas ferii odbywały się zajęcia

muzyczne (indywidualne i zespołowe) dla dzieci, które przygotowywały program na koncert
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Działała także pracownia modelarska oraz miały miejsce zajęcia aerobiku
i zumby, które na czas ferii i remontu sali widowiskowej GCKiS, zostały przeniesione do hali sportowo- widowiskowej. GCKiS w czasie ferii zimowych
zorganizowało dwa otwarte turnieje dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce. W dniach
od 16 do 18 stycznia 2012 odbył się Otwarty
Turniej Halowej Piłki Nożnej. W turnieju wzięło
udział 17 drużyn z terenu Gminy Kobierzyce. Natomiast 23 i 25 stycznia 2012 odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Zostały zorganizowane dwa wyjazdy dla dzieci uczęszczających na
zajęcia świetlic: 18 stycznia 2012 do Bobolandii,
a 27 stycznia na łyżwy do Świdnicy.
Maria Okraszewska
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Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich

36th Yonex Badminton Polish Open coraz bliżej!

Już w marcu w naszej Gminie będziemy mieć zaszczyt gościć około 300 zawodników badmintona z całego świata walczących o cenne punkty kwalifikujące do Igrzysk
Olimpijskich w Londynie 2012.

To pierwsza tak duża impreza na terenie Gminy organizowana przez Stowarzyszenie Klub
Sportowy „Matchpoint” w Centrum Sportowym
„Matchpoint” w Ślęzie w dniach 22-25.03.2012.
Termin zgłoszeń zawodników upływa 28.02.2012.
Wtedy poznamy listę zakwalifikowanych do zawodów przez BWF (Światową Federację Badmintona), którzy będą rywalizowali w 5 kategoriach: singiel oraz debel kobiet i mężczyzn
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i w grze mikstowej.
Mocną stroną polskiej ekipy jest mikstowa
para: Nadia Zięba/Robert Mateusiak, którzy są
pretendentami do medalu olimpijskiego, a w Ślęzie pokażą swoje umiejętności. Ponadto najprawdopodobniej zawody odwiedzi pochodzący z Tajlandii wiceprezydent BWF. Więcej szczegółów
znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie turnieju www.badminton-polishopen.pl. Zapowiada się

niepowtarzalne widowisko sportowe na najwyższym światowym poziomie i z licznymi atrakcjami dla kibiców. Być może zostanie pobity rekord
uderzenia i prędkości lotki, który obecnie wynosi
421 km/h! Zapraszamy na 36. Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie - Yonex
Polish Open w dniach 22.03.2012 - 25.03.2012
w CS Matchpoint w Ślęzie.
Maja Muszyńska

