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informacje gminne

moja gmina - moja wieś

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

RADA GMINY

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

Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat
Dowody osobiste

REFERAT FINANSOWY

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

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

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
Karolina Jędryka
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

WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE
GMINY KOBIERZYCE – stan na 19 kwietnia 2012 r.
1. Budynki i obiekty komunalne:
Świetlice: Chrzanów – trwa budowa nowej świetlicy, realizowane są roboty wykończeniowe w budynku – wykonano prace tynkarskie, trwa realizacja sufitów podwieszanych, rozpoczęto prace przy
zagospodarowaniu terenu; Dobkowice – kontynuowana jest rozbudowa wraz z kompleksowym remontem świetlicy; wylano posadzki, wykonawca przystępuje do prac związanych z zagospodarowaniem terenu; Wierzbice – rozpoczęto budowę nowej świetlicy; wykonano sieć wodociągową,
która umożliwi między innymi zaopatrywanie w wodę tego obiektu, trwają prace fundamentowe;
Krzyżowice – realizowane są miejsca postojowe i droga dojazdowa w technologii tłuczniowej;
Ośrodki zdrowia: Pustków Wilczkowski – ekipa komunalna prowadzi kompleksowy remont ośrodka zdrowia, trwają prace przy instalacji centralnego ogrzewania, rozpoczęto roboty zagospodarowania terenu;
Obiekty sportowe i rekreacyjne: Bielany Wrocławskie – zakończono budowę i dokonano odbioru końcowego terenu rekreacyjnego „Arkalandia”, oddano do użytku dwa place zabaw, boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, siłownię zewnętrzną, skate-park i mini-scenę plenerową; na
obiekcie powstały oświetlone ciągi spacerowe z pergolą; Wierzbice, Tyniec nad Ślęzą – zrealizowano oświetlenie boisk;
Szkoły, przedszkola: Pustków Żurawski – prowadzona jest rozbudowa szkoły o część przedszkolną,
wykonano izolację cieplną dachu; zlecono opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich w technologii modułowej;
2. Drogi i oświetlenie:
Kobierzyce – realizowana jest kompleksowa przebudowa ul. Sportowej, realizowana jest wycinka
drzew kolidujących z inwestycją; Małuszów – trwają prace wykończeniowe budowanych chodników
wraz z wjazdami na posesje; Tyniec Mały – dokonano odbioru ul. Parkowej na odcinku od ul. Świdnickiej do parku; droga została przebudowana kompleksowo – oprócz nawierzchni wykonano chodniki,
oświetlenie i odwodnienie; Bielany Wrocławskie – wykonano przegrodzenia na parkingu przy cmentarzu, zapobiegające wykorzystaniu tego terenu na „rajdy samochodowe”, zrealizowano na wniosek
mieszkańców i sołtysa korektę progu spowalniającego na ul. Dwa Światy; Kobierzyce – trwa budowa oświetlenia drogowego ulic: Bukowej, Dębowej i Al. Pałacowej; Ślęza – trwa realizacja oświetlenia ul. Parkowej;
3. Wodociągi i kanalizacja:
Krzyżowice – na terenie Stacji Uzdatniania Wody w ramach kompleksowej modernizacji obiektu
trwają prace przy remoncie konstrukcji budynku; Żerniki Małe – dokonano odbioru sieci wodociągowej na ul. Stanisławowskiej;
4. Inne
Ekipa komunalna wykonywała prace na placu zabaw w Jaszowicach, na wniosek sołectwa przeniesienie placu zabaw w Krzyżowicach, prace porządkowe w Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich,
podcinkę gałęzi przy drogach w Tyńcu Małym, przeprowadzono remont wiaty przy szkole w Pustkowie Żurawskim.
W dniu19 kwietnia w Żórawinie odbyły się konsultacje społeczne budowy drogi Bielany – Łany – Długołęka na odcinku Bielany – Żerniki Wrocławskie przy licznej obecności mieszkańców naszej gminy.

OGŁOSZENIE
PRACA DLA KIEROWCÓW AUTOBUSÓW
Firma Sevibus Sp. z o.o. S.K.A. nawiąże współpracę z kierowcami autobusów.
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informacje gminne
Wiosenne ożywienie na gminnych budowach

O inwestycjach słów kilka
Wiosna, jak to ma w zwyczaju, przynosi ożywienie nie tylko w przyrodzie, bowiem zwiększony ruch widać też na budowach. W Gminie Kobierzyce
trwają prace nad realizacją wielu ważnych inwestycji. Przyjrzyjmy się wybranym:
- Od niedawna mieszkańcy kilku miejscowości leżących w Gminie Kobierzyce mogą korzystać z oddanych do użytku nowych świetlic
wiejskich. Kolejne takie obiekty są właśnie budowane. Gdzie najszybciej możemy się spodziewać zakończenia prac budowlanych?
Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce - Bardzo zaawansowana jest budowa świetlicy wiejskiej w Chrzanowie. Ta inwestycja uzyskała dofinansowanie z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” w kwocie 270 tysięcy złotych.
Spodziewany termin otwarcia obiektu - to druga
połowa bieżącego roku. W ramach całego przedsięwzięcia zostanie dodatkowo wykonany plac
zabaw dla dzieci wraz z dojściem do częściowo
zmodernizowanego boiska piłkarskiego. Zależy
nam na tym, aby powstał kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny, który będzie chętnie odwiedzany przez mieszkańców wsi. W 2011 roku rozpoczęliśmy rozbudowę i modernizację starej świetlicy w miejscowości Dobkowice. Obiekt po zakończeniu prac budowlanych uzyska nowy, atrakcyjny wygląd architektoniczny, znacznie zwiększy
się jego funkcjonalność. Również i na tę budowę
pozyskano środki z PROW w wysokości 160 tysięcy złotych. Prace budowlane powinny się zakończyć w połowie bieżącego roku. Rozpoczęliśmy
też prace budowlane w Wierzbicach. Ma powstać
tam duża świetlica wiejska wraz z biblioteką oraz
szatniami dla piłkarzy miejscowego klubu. Dodatkowo po uporządkowaniu terenu otaczającego
świetlicę powstanie tam duży parking. Obiekt będzie nowoczesny i zastąpi dotychczasową świetlicę, na czym niewątpliwie skorzystają mieszkańcy
Wierzbic.
- Od kilkunastu dni ruch i gwar panuje
w „Arkalandii” - placu zabaw, miejscu wypoczynku w Bielanach Wrocławskich. Czy ta inwestycja jest już zakończona?
Piotr Kopeć - Tak. Dokonaliśmy już odbioru
technicznego, więc nie ma przeszkód w korzystaniu z tego obiektu. Już pierwsze dniu po otwarciu tłumy zwiedzających i bawiących się pokazały,
jak bardzo trafiona była to inwestycja. Obiekt prezentuje się naprawdę efektownie i myślę, że każdy znajdzie tam „coś dla siebie” (szerzej o „Arkalan-

Świetlica w Dobkowicach

Ulica Parkowa w Tyńcu Małym

dii” piszemy w dalszej części biuletynu - przyp. redakcji).
- Inwestycje drogowe od wielu lat należą do
priorytetowych w naszej gminie. Jak wygląda
ich realizacja w 2012 roku?
Piotr Kopeć - Możemy poinformować o zakończeniu prac w bardzo ważnym miejscu. Chodzi
o ul. Parkową w Tyńcu Małym - niezwykle istotną
z punktu widzenia układu komunikacyjnego tej
miejscowości. Prace trwały dość długo, ale ich zakres był naprawdę duży, ze względu na specyfikę
tego miejsca. Udało nam się zmodernizować drogę zachowując w części jej pierwotny charakter.
Rdzenni mieszkańcy wsi zapewne pamiętają, że
dawną drogą z kostki brukowej prowadził główny
szlak komunikacyjny na trasie Wrocław - Świdnica.
Stary odcinek drogi łączy się z nową nawierzchnią
asfaltową, a w dalszej części przechodzącej przez
park, nawierzchnia ponownie wykonana jest
z kostki brukowej. W ten sposób udało nam się
wykonać inwestycję uwzględniając wolę większości mieszkańców tej ulicy, którzy chcieli zachować jej historyczny walor.
- Od niedawna trwają prace remontowe na
odcinku drogi łączącej Ślęzę z Wysoką. To nie
„nasza” inwestycja, ale chyba ważna dla mieszkańców Gminy Kobierzyce?

Piotr Kopeć - Tak jest w istocie. Jest to droga
powiatowa, a odcinek o którym mówimy, to newralgiczne połączenie o bardzo dużym nasileniu
ruchu drogowego. Cieszymy się bardzo, że prace
budowlane już się rozpoczęły, a postulaty mieszkańców znalazły zrozumienie u zarządcy drogi.
Szkoda tylko, że przebudową nie zostanie objęty
fragment od głównego skrzyżowania w Ślęzie do
ul. Szyszkowej. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości i ten fragment zostanie zmodernizowany.
Prace budowlane trwają też w wielu innych
miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce.
Ich wykaz prezentujemy na stronie obok.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Świetlica w Chrzanowie
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Grupy Odnowy Wsi

Z wizytą w Pałacu Prezydenckim
19 kwietnia 2012 r. reprezentanci Grup Odnowy Wsi z terenu Gminy Kobierzyce gościli w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Spotkanie odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej prezydenta RP „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, w związku z 15-leciem odnowy wsi w Polsce.

Reprezentacja Województwa Dolnośląskiego
liczyła 40 osób: liderów, moderatorów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Gminę Kobierzyce reprezentowali Małgorzata Żurawska, lider Grupy Odnowy Wsi ze Szczepankowic oraz

Henryk Łoposzko lider Grupy Odnowy Wsi z Pustkowa Żurawskiego. Dolny Śląsk realizuje formalnie odnowę wsi od 2009 roku. Do programu do tej
pory zgłosiło się prawie 800 sołectw ze 110 gmin
województwa (tj. z ponad 80% gmin wiejskich

i miejsko-wiejskich). Gmina Kobierzyce zgłosiła się
do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi w końcu
2009 roku, od tego czasu formalnie w nim uczestniczy pięć miejscowości z terenu naszej gminy.
Są to: Magnice, Szczepankowice, Pustków Żurawski, Domasław i Tyniec Mały. W ramach programu
podjęły one pracę na rzecz rozwoju i aktywizacji
swoich lokalnych społeczności. Gmina Kobierzyce od 2009 roku pozyskała w ramach Programu
w konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” dofinansowania o łącznej kwocie 65 228,50 zł. Były
to środki dodatkowe na zakup i montaż piłkochwytów oraz bramek sportowych, na wyposażenia nowo wybudowanych świetlic w Budziszowie,
Owsiance, Damianowicach i Małuszowie, na modernizację stolarki okiennej i drzwiowej świetlicy
w Dobkowicach. W 2011 roku w ramach konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” wyróżnienie zdobyły
Szczepankowice. Obecnie wszystkie Grupy Odnowy Wsi z terenu Gminy Kobierzyce przekształcają
się w stowarzyszenia i podejmują próby uzyskania dofinansowania do swoich działań zapisanych
w sołeckich strategiach rozwoju.
Monika Penczak
Agnieszka Jankowska-Jakus

Z obrad Rady Gmiy Kobierzyce

Rada pracowała w terenie
20 kwietnia 2012 r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Kobierzyce, której pierwsza część poświęcona była w dużej mierze działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w 2011 roku.
Przed tą sesją radni z Komisji Użyteczności
Publicznej wizytowali GOPS i GCKiS w Kobierzycach. Komisja zapoznała się z pracą poszczególnych wydziałów. Dyrekcja i pracownicy relacjonowali swoją codzienną pracę i napotykane problemy. Drugie spotkanie miało miejsce w nowej hali
sportowo- widowiskowej, a komisja zapoznała się
z warunkami i wykorzystaniem hali przez zespoły sportowe, uczniów przylegającej doń szkoły
i osób niezrzeszonych. W GCKiS komisja obejrzała prawie wszystkie pomieszczenia, rozmawiano
z prowadzącymi zajęcia i ich podopiecznymi, zapoznano się z możliwościami spędzania wolnego
czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Dyrektor
GCKiS Artur Cierczek przedstawił komisji sprawozdanie i naświetlił problem związany z modernizacją biblioteki gminnej w oparciu o środki własne
i dotacje unijne.
Podczas XVIII sesji Rady Gminy Kobierzyce sprawozdanie z działalności GCKiS w 2011 r.
przedstawił dyrektor Artur Cierczek. Następnie
w imieniu dyrektor GOPS - Teresy Oszczyk, głos zabrała Sylwia Bajek - główny specjalista pracy socjalnej, koordynator GOPS, która przedstawiła
sprawozdanie z działalności GOPS w 2011 r. Podczas tej części sesji przedstawiono także raport
z realizacji w 2011 roku Gminnego Programu Prze-

4

ciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W drugiej części sesji, radni koncentrowali się
głównie na uchwałach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. Radni podjęli uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tyńcu Małym oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Ślęzie. Następnie podjęto uchwały w sprawie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych we wsiach: Biskupice Podgórne, Małuszów, Krzyżowice, Ślęza, Tyniec Mały, Wierzbice
oraz Żurawice. Podjęto także uchwały w sprawie
nadania nazw ulic w miejscowościach Domasław
i Wierzbice. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kobierzyce www.ugk.pl w zakładce BIP.
Agnieszka Jankowska-Jakus

informacje gminne/edukacja
Nowa inwestycja w Bielanach Wrocławskich

„Arkalandia” zaprasza
W dniu 11 kwietnia został otwarty teren rekreacyjny „Arkalandia” położony w Bielanach Wrocławskich. Jest to miejsce, gdzie można odpocząć, pójść
na spacer, a także uprawiać sport. Tu każdy przyjemnie spędzi czas. Teren parku został podzielony na 4 strefy: strefę rekreacyjno-wypoczynkową,
strefę placów zabaw, strefę sportową, strefę sportowo-rekreacyjną.
W strefie rekreacyjno-wypoczynkowej znajdują się liczne ciągi komunikacji pieszej, a także
amfiteatr z widownią. Na strefę „placów zabaw”
składają się dwa place dostosowane do różnych
grup wiekowych. Pierwszy z nich przeznaczono
dla dzieci do lat 3. Wyposażono go m.in. w: huśtawki, bujaki, jak również piaskownicę wykonaną z palisad poliuretanowych. Drugi przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia. Znajdują się tam urządzenia sportowo-rekreacyjne takie jak: huśtawki, karuzele, pochylnie, zestaw wielofunkcyjny, przeplotnie oraz piaskownice z palisad poliuretanowych. Powierzchnia terenu oraz

strefy sportowo-rekreacyjnej wchodzi boisko
do koszykówki oraz siatkówki o nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo wokół niego wykonano strefy bezpieczeństwa z kostki betonowej. W obu bocznych
sektorach boiska wielofunkcyjnego wykonano
miejsca siedzące. W tej
części „Arkalandii” znajduje się także skatepark, który jest nowatorskim rozwiązaniem dla
tego typu miejsc.
Na terenie skate-parku zlokalizowano elementy sportowe takie
jak: quater pipe, bank
ramp, fun-box z grindboxem 3/3, fun-box piramida 2 z poręczą 2/3,
fun-box ze schodami

strefy bezpieczeństwa została wykonana z piasku. Na obu placach zabaw wykonano także elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Te dwa obszary przeznaczone dla najmłodszych zostały ogrodzone tak, aby
dzieci mogły z nich korzystać w bezpieczny sposób. W strefie sportowej znajduje się siłownia zewnętrzna, wyposażona w takie przyrządy jak: drążek, ławka uniwersalna, narciarz biegowy, motyl,
urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej, wiosła,
stoper, oraz sztanga. Dodatkowo na tym obszarze
zlokalizowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. W skład

Na terenie parku znajdują się liczne ścieżki
spacerowe wykonane z kostki betonowej oraz nawierzchni żwirowej. Znajdują się tam również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wokół posadzono drzewa, które harmonizują
z otoczeniem.
Inwestycja w całości została zrealizowana z budżetu Gminy Kobierzyce, a jej koszt wyniósł ok. 2,6
mln zł. Wykonawcą była firma Anti z terenu Gminy Kobierzyce.
Monika Szczęśniak
Maria Okraszewska

z poręczą 1/3, grind-box,
ławka, poręcz. W skateparku zostały zachowane wszystkie strefy bezpieczeństwa. W centralnej części „Arkalandii” wykonano pergolę składającą się z filarów oraz podciągu, przykrytą ażurową drewnianą konstrukcją, którą pokryto roślinnością pnącą - winobluszczem trójklapowym.

III Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Rozśpiewane przedszkolaki
Już po raz trzeci Przedszkole Samorządowe w Ślęzie było organizatorem i gospodarzem Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane
Przedszkolaki”, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Zwierzęta wokół nas”.
Do udziału w tej niecodziennej uroczystości zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli
z przedszkoli, punktów i oddziałów przedszkolnych, którzy są zainteresowani wspieraniem
i rozwijaniem uzdolnień swoich podopiecznych.
Nasze zaproszenie przyjęło aż 6 placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Gminy Kobierzyce, a były to: Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach, Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim, Oddział Przedszkolny przy Szkole

Podstawowej w Bielanach Wrocławskich, Oddział
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kobierzycach, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim. Wszyscy zgłoszeni kandydaci zaprezentowali bardzo wysoki poziom zarówno od strony
muzycznej jak i artystycznej. Uczestnikom gratulujemy wielkiego talentu i zapraszamy ponownie
za rok.
Maria Łysakowska
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Wymiana młodzieży

Z wizytą we Francji
W dniach od 25marca do 2 kwietnia 2012 roku grupa 24 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Krzyżowicach, pod opieką nauczycieli: Magdaleny
Walickiej-Klimiuk, Beaty Heltman i Arkadiusza Szmigla, przebywała w Alzacji i w Paryżu, realizując program razem z jedną z klas z Liceum Rolniczego
z Wintzenheim we Francji.

Jak co roku nasi uczniowie oraz ich francuscy
koledzy z klasy kształtowania krajobrazu, pod merytoryczną opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych rozpoczęli realizację projektu - planu
stworzenia naturalnej zapory dla dzikich zwierząt,
które mogłyby czynić szkody w szkolnym ogrodzie warzywnym leżącym przy linii lasu. Plan został nam wcześniej wyjaśniony za pomocą przygotowanej przez klasę francuską prezentacji. To
naturalne ogrodzenie mają tworzyć specjalnie
dobrane drzewa i krzewy (ich nasadzeniem zajęła się jedna z polsko-francuskich grup). Elemen-

tem dekoracyjnym i wykończeniowym ma być
naturalny, typowy dla Alzacji płotek z zaplatanych wierzb i leszczyn.
W tym samym czasie inna
z grup zajęła się niwelowaniem terenu nieużytków za pomocą koparek
i spychaczy. Nasi uczniowie świetnie sobie radzili, choć dla większości był to pierwszy kontakt z tego typu pojazdami. Praca w tym mieszanym gronie sprawiała wszystkim radość. Następne dni przeznaczone były na realizację bogatego programu poznawania turystycznych i kulinarnych atrakcji Alzacji, a także jej tradycji i historii. Program pobytu był bardzo bogaty. Spędziliśmy dzień na górskiej wędrówce po szczytach Wogezów zakończonej pasterskim posiłkiem i zwiedzaniem wytwórni serów. Pojechaliśmy na wycieczkę do klasztoru św. Odylii i zamku Koenigsbourg. Z tradycją regionu zetknęliśmy się też w Muzeum Pierników,
a w wielu malowniczych miasteczkach podziwialiśmy charakterystyczną architekturę. Mieliśmy

też okazję zwiedzić Ogród Zoologiczny w Miluzie,
gdzie oglądaliśmy efekty pracy naszych poprzedników sprzed sześciu lat, którzy w ramach naszej
długoletniej współpracy zagospodarowali tereny
zielone przy jednym ze stawów. Na zakończenie
przygotowano nam jeszcze jedną atrakcję - uroczystą kolację z alzacką odmianą pizzy, czyli „tarte flambée”, a po niej udział w nocnym obchodzie
miasta w towarzystwie ubranego w średniowieczny strój strażnika, który w ten sposób od wieków
chronił alzackie miasta przed pożarem. Czas spędzony na wspólnej pracy, zwiedzaniu, a także zajęciach sportowych pozwolił uczniom zaprzyjaźnić się z francuskimi kolegami, którzy przyjadą
do nas we wrześniu z rewizytą. Na zakończenie,
już bez klasy francuskiej, nasi uczniowie spędzili
dwa dni w Paryżu. Zwiedzili Pałac w Wersalu i jego
ogrody, oglądali panoramę miasta z Wieży Eiffla,
zwiedzili Katedrę Notre Dame i Muzeum d’Orsay,
płynęli statkiem po Sekwanie. Uczniowie wrócili
bardzo zadowoleni z odbytej podróży. W swoich
wypowiedziach chwalili dobrą organizację i bogaty program, piękno krajobrazów i miast, a także
to, że spotykani ludzie byli bardzo przyjaźnie nastawieni i sympatyczni.
Z pewnością wszyscy uczestnicy miło wspominają tę wyprawę.
Magdalena Walicka-Klimiuk

Młodzi aktorzy

„Lekturalia Gimnazjalne”
Wielka powtórka z lektur przed egzaminami dla klas trzecich w Gimnazjum w Kobierzycach. Edukacja, humor i zabawa - to zadania projektu „Lekturalia gimnazjalne”. Przez dwa miesiące, trzecioklasiści na zajęciach artystycznych ciężko pracowali ucząc się ról, ruchu scenicznego, szyjąc stroje, opracowując scenografię.
Wtorek 17 kwietnia, był dniem podsumowującym przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie opierało się na inscenizacji wybranych lektur. Na scenie
pojawiła się „Zemsta” Aleksandra Fredry w wykonaniu klasy IIIA, „Skąpiec” Moliera, którego przygotowała klasa IIIB, „Antygona” Sofoklesa pokazana przez klasę IIIC i „Romeo i Julia” Williama Szekspira w wykonaniu klasy IIID. W jury zasiedli: psycholog Gabriela Padewska, pedagog Iwona Urbaniak, dyrektor Artur Antman i w-ce dyrektor Jacek
Waligóra. Tragizm Antygony podkreślony muzyką, oświetleniem i dekoracją przyprawiał o mrowienie na plecach, doskonała gra młodych aktorów powodowała bezdech wśród publiczności.
Dla odmiany, w następnym przedstawieniu Papkin rozśmieszał jako błazeński i tchórzliwy samochwała, a rozlazły Dyndalski denerwujący Cześnika podczas wspaniałej sceny pisania listu, dostarczał nie lada humoru. I znowu zmiana nastroju - Romeo i Julia, to tragiczni kochankowie, romantyczne uczucie, tajemnicze zrządzenia losu
i nieszczęśliwy koniec, co podkreślała liryczna muzyka, wyznania miłosne i okazałe sceny walki na
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szpady. Ostatnia sztuka znowu wprowadzała humor. Oto Harpagon- stary, zakłamany i nieuczciwy sknera, paradujący na scenie w szlafroku, szlafmycy i połatanych kalesonach, próbujący oszczędzać na wszystkim - nawet na ślubie swoich dzieci, umizgujący się do młodej Marianny, którą brzydzi, wywołuje śmiech i rozbawienie. Każda z wystawionych sztuk zachwyciła jury nakładem pracy, grą aktorów, pomysłem na dekoracje i stroje,
tak że ciężko im było ustalić zwycięzcę. Po spektaklach były do wykonania jeszcze inne zadania. Należało przygotować po trzy plakaty reklamujące
lekturę pokazywaną przez daną klasę oraz odpowiedzieć na pytania w konkursie TESTICO ze znajomości inscenizowanej literatury. Nagrodę główną za inscenizację zdobyła klasa IIIC.
Wyróżnione zostały: klasa III D - za doznania
estetyczne, klasa III A - za humor i nastrój, klasa
III B - za grę aktorską. W konkursie TESTICO I miejsce zdobyła klasa III C, II miejsce klasa III B, III miejsce klasa III A, IV miejsce klasa III D. Najlepsze plakaty przygotowała klasa III C, II miejsce otrzymała klasa III D, III miejsce - klasa III B i IV miejsce kla-

sa - III A. Przedsięwzięcie nie miałoby miejsca, gdyby nie pomoc nauczycieli, którzy zaangażowali się
w przygotowania - próby z aktorami, opracowanie
konkursów, pomysły i pomoc w wykonaniu dekoracji i strojów. „Lekturalia”, to pomysł na powtórkę wiadomości, na edukację połączoną z zabawą
i na odkrywanie talentów u tych, którzy do niedawna nawet nie pomyśleliby, że takowe mają.
Agnieszka Berłowska

edukacja
Tajemnica sukcesu uczniów Gimnazjum im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich

Kulisy Ligi Humanistycznej
Sztuka dokonywania wyboru
- Mamo, czy mogę wyjść do koleżanki?- zapytała
Ola. - A odrobiłaś już lekcje? Mam wrażenie, że zbyt
mało czasu poświęciłaś na przygotowanie się do jutrzejszych lekcji – stwierdziła mama.
Co zrobi Ola? Czy spostrzeżenie mamy uzna za
słuszne? Jakiego wyboru dokona? Wybory. Każdego dnia dokonujemy ich wiele. Niektóre z nich
odciskają swoje piętno na długi czas. Bywa, że żałujemy podjętych decyzji, albo tego, że w odpowiednim czasie ich nie podjęliśmy.
Kiedy poznałam moich uczniów byli już w drugiej klasie gimnazjum. Rozpoznanie ich uzdolnień
i zainteresowań nie było trudne. Należało tylko
podjąć działania mające na celu uświadomienie,
że dany im „zestaw umiejętności i wiedzy” może
służyć im samym i ubogacić innych. Musieli dokonać wyboru, czy tego chcą. Często powtarzana maksyma, że ”każdemu naszemu działaniu powinna towarzyszyć świadomość celu” zaowocowała udziałem w licznych konkursach, w tym w Lidze Humanistycznej.
Sekret gromadzenia małych osiągnięć w jeden
wielki sukces
Ania Swędrak, Ania Szopa, Michał Bonikowski,
Grzegorz Wurm obok wielu innych uczniów klasy 3b, są bardzo dobrymi uczniami. Świadectwa
z wyróżnieniem, uznanie wychowawcy, pochwały
nauczycieli. Te małe zwycięstwa były trampoliną
na drodze do kolejnych laurów. Startując w konkursie, nie bardzo jednak wierzyli we własne siły.
Kiedy wygrali szkolny etap konkursu, powoli zaczynali myśleć o tym, czego chcą. Potęga marzeń
była jednak wielka, a zachęty nauczyciela i rodziców jeszcze bardziej motywowały do sukcesu. Pozostała więc praca - indywidualna i zespołowa.
Znali się, wiedzieli, z których przedmiotów mogą
na siebie liczyć. Uświadomili sobie, jak wiele mogą
zyskać w kontekście rekrutacji do liceum. Wzmocnieniem motywacji był też dla nich ubiegłorocz-

ny sukces koleżanek, bo
kiedy wie się o osiągnięciach innych ludzi, zdobywa się motywację do
zdobywania podobnych
sukcesów.
Rywalizacja - ostatni
etap
Każdy
sportowiec
przyzna, że daje z siebie
najwięcej w rywalizacji
z innymi. Właśnie porównanie z innymi, chęć uzyskania lepszego wyniku i wygranej popycha do
przodu.
Ostatni etap Ligi odbył się w siedzibie organizatora, czyli w XIV LO. Wyposażeni w pomoce dydaktyczne, typu: słowniki, poradniki, opracowania
najpierw rozwiązywali zadania grupowe, by po
przerwie przystąpić do indywidualnych. Pierwsza
część dała im poczucie satysfakcji. Byli zadowoleni i pewni, że zadania wykonali poprawnie. Jeszcze bardziej uwierzyli w siebie! Starałam się, aby
ten entuzjazm, z którym opuścili salę po I części,
towarzyszył im dalej, pochwała bowiem sprzyja
powtarzalności zachowań. Po drugiej części nadal
wszyscy mieli dobry nastrój. Poszliśmy na wspólny obiad, podczas którego uczniowie dzielili się
swoimi wrażeniami. Najtrudniejszy czas był jednak przed nami – czekanie na wyniki.
Siła entuzjazmu
Dzień 1 kwietnia, piątek, dyżur na korytarzu - przerwa śródlekcyjna i wiadomość sms rodzica jednego z uczniów przesłana do syna: „wygrała Ania Swędrak”. Dokładniejszych informacji nie znaliśmy. Nie umiałam powstrzymać łez radości. Podałam Ani telefon i poprosiłam, by zadzwoniła do rodziców. Była bardzo oszołomiona.
Nie potrafiła w to uwierzyć. Inni uczniowie, którzy
nie brali udziału w Lidze, zaoferowali się, że pójdą do biblioteki, by potwierdzić informację. Kie-

dy po przyjściu do domu, sama przeczytałam wyniki konkursu, dotarło do mnie, czego dokonali moi uczniowie. W poniedziałek podzieliłam się
radością z władzami szkoły. Uczniowie zostali poproszeni do dyrektora, aby opowiedzieć o swoich wrażeniach. Zwieńczeniem radości z powodu
udziału naszych uczniów w Lidze Humanistycznej
była uroczysta gala, która odbyła się 12 kwietnia
w Zespole Szkół przy ul. Brucknera. Obok uczniów,
pani dyrektor Beaty Ćwiek, uczestniczyli w niej
również rodzice Ani. Ania zdobyła Złoty Medal Ligi
Humanistycznej- uzyskała najlepszy wynik indywidualny i tytuł laureata. Na mocy Rozporządzenia MEN i S z dnia 29 stycznia 2002 r. zwolniona
jest z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego i ma wolny wstęp do wybranego liceum. Pozostali uczniowie: Anna Szopa, Michał Bonikowski
i Grzegorz Wurm otrzymali tytuł finalisty konkursu i w oparciu o te same przepisy otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne do liceum. Zapytani, jak zamierzają wykorzystać swój sukces, wszyscy zgodnie potwierdzili, że na pewno w budowaniu własnej osobowości. Jedna z dziewcząt uświadomiła sobie, że talentem należy się dzielić, inna,
że warto brać udział w konkursach.
Czy będą umieli utrzymać własną motywację
na wysokim poziomie? - Szczerze im tego życzę
i wierzę, że tak będzie!
Mirosława Babij

W Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim

Aktywni uczniowie z Koła Europejskiego
W Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim aktywnie działa Koło Europejskie, które organizuje imprezy i uroczystości mające na celu propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej.
Działalność Koła obejmuje poznawanie kultury, tradycji i zwyczajów mieszkańców naszego
kontynentu, poznanie zasad i budzenie u dzieci tożsamości europejskiej, szacunku do „małej
i wielkiej ojczyzny” oraz przybliżanie wiedzy
o UE. Ostatnio o Unii Europejskiej w naszej szkole było głośno, kiedy to uczestnicy koła pod opieką nauczycielki przygotowali scenariusz uroczystości angażujący większość uczniów naszej szkoły. Widzami byli nauczyciele. Emocje dzieci zaangażowanych miały większe znaczenie edukacyjne, niż w przypadku biernej obserwacji. Uczniowie z przejęciem prezentowali swoją wiedzę
o krajach, stolicach, znanych miejscach, datach i postaciach. Warto dodać że wszystkie dzieci mówiły
z pamięci. Młodsze recytowały wiersze, starsze

opowiadały. Uroczystość opracowana była w formie lekcji dla nauczycieli. Zajęcia uatrakcyjniały pomoce naukowe jak: mapy, plansze, zdjęcia
ważnych miejsc i zabytków, prace uczniów oraz
zdjęcia znanych postaci. Zostały także przedstawione ważniejsze dyrektywy UE, komisje, trybunały i inne ważne informacje. Najwięcej emocji widzów wzbudziły
korzyści jakie przynosi naszemu
społeczeństwu przynależność do
Unii Europejskiej. Podsumowano
także Polską Prezydencję w Unii
Europejskiej. W szkole większość
gazetek i tablic wypełniły zdjęcia,
mapki i opracowania dotyczące

UE. Mamy nadzieję że przekazana wiedza w takiej
formie utkwiła w pamięci uczniów i nauczycieli.
Beata Dąbek
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Na rzecz „Hospicjum dla Dzieci”

Żonkile w deszczu
Pierwsze wiosenne słońce pod koniec marca sprowokowało żonkile z naszego przyszkolnego ogródeczka do szybkiego wzrostu. Nasze Pole Nadziei
rozświetliły żółte wesołe kwiaty. Zakwitły, aby dać nadzieję nieuleczalnie chorym dzieciom, którymi opiekuje się Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Hospicjum ma pod opieką około 80 dzieci z całego Dolnego Śląska. Dzięki rozmaitym akcjom
charytatywnym, wśród których największą są Pola
Nadziei, pozyskujemy środki finansowe potrzebne na działalność. Z roku na rok tych środków potrzeba coraz więcej, bo niestety przybywa dzieci, które Hospicjum powinno objąć opieką. W ramach międzynarodowej akcji Pola Nadziei jesienią sadzone są cebulki żonkili. Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym uczestniczy w niej od po-

czątku. Nasze poletko jest niewielkie, ale wystarcza na przeprowadzenie bardzo pięknej i skutecznej wiosennej kwesty. Dzięki współpracy
z parafią i wsparciu księdza proboszcza oraz księdza Przemka, mogliśmy rozdawać żonkile i kwestować po każdej Mszy Świętej w Niedzielę Miłosierdzia Pańskiego. Zapowiadało się piękne żółte świętowanie, tymczasem w nocy zaczął padać
deszcz. Padał całą niedzielę. Nasze przedsięwzięcie ległoby w gruzach, gdyby nie szkolni wolon-

tariusze. Dzieci licznie stawiały się na akcję punktualnie o wyznaczonych porach a pomimo dotkliwego chłodu i wilgoci nie opuszczał ich ani doskonały humor, ani zapał. Jak to dzieci! Rozdaliśmy prawie wszystkie kwiaty i baloniki, mnóstwo
ulotek i zakładek do książek, a nade wszystko niezliczoną ilość uśmiechów i szczerego dziecięcego
optymizmu. Czy ktokolwiek tak naprawdę pamięta, jaka nieprzyjemna była wtedy pogoda? Obserwując dzieciaki w akcji, patrząc na uśmiechnięte twarze moich sąsiadów z Tyńca i okolic, moknąc bez parasola pomyślałam, że deszcz stanowi
idealną oprawę tego dnia. Hospicjum to też życie,
a do życia potrzebna jest woda. Udała nam się
tegoroczna akcja w Tyńcu Małym. Zebraliśmy
2514,28 zł. Chyba nikt nie wrócił tamtej niedzieli
bez żółtego żonkila, przypominającego o osobach
chorych i cierpiących, które bez naszej solidarnej
pomocy skazane byłyby na opuszczenie i zapomnienie. My, wolontariusze Hospicjum, chcemy,
aby ich życie pomimo choroby było jak najpełniejsze. Nasze dzieci poprzez udział w takich akcjach
dowiadują się czym jest hospicjum, uczą się bezinteresownej pomocy i integrują się działając na
rzecz wspólnej idei. Przed nami jeszcze Żółty Pochód Życia w niedzielę 20 maja we Wrocławiu, na
który serdecznie zapraszam.
W imieniu Fundacji Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci dziękuję wszystkim dzieciom, które wzięły udział w tegorocznych Polach Nadziei,
ich rodzicom, księżom z parafii w Tyńcu Małym,
Dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej
w Tyńcu Małym oraz wszystkim ofiarodawcom.
Joanna Waszkiewicz

„Przyjemne z Pożytecznym”

W Tyńcu Małym się udało
Poranek w wigilię Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi był okropny. Padał rzęsisty deszcz. Zaplanowany na godzinę 13.00 w sobotę 21 kwietnia
2012 r. piknik rodzinny pod hasłem „Przyjemne z Pożytecznym” stał pod znakiem zapytania.
Pozostało nam tylko trzymać kciuki za pogodę... i stał się cud. O godzinie 12.45 rozjaśniło się,
przestało padać i zaświeciło słońce. Wtedy zaczęli
przybywać mieszkańcy Tyńca Małego. Całe rodziny: dziadkowie, rodzice i co najbardziej cieszy –
dzieci. Zebrało się nas ponad 70 osób. Zaopatrzeni w rękawice i worki ruszyliśmy w las, a w zasadzie do Naszego Parku. Zbieraliśmy śmieci. Akcja
zakończyła się... nie wiem jak to nazwać! 100 wielkich worków, ponad 10 000 litrów śmieci. Sukces
czy porażka? My odnieśliśmy sukces, dzieci zbie-

rające śmieci wiedzą teraz czego nie wolno robić i do czego
służą kosze, a wstydzić muszą
się wszyscy, którzy zanieczyszczają las. Później były kiełbaski,
karkóweczka, gofry z bitą śmietaną i wspaniała zabawa aż do
zmroku. Wszyscy uczestnicy
stwierdzili, że będą brali udział
w następnych tego typu inicjatywach.
Radosław Wawrzczak
fot. Iwona Jakubiak
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Będzie piękniej wokół SP w Pustkowie Wilczkowskim

Dzień zielonego liścia

Szkolny projekt ekologiczny w konkursie na grant organizowany przez firmę Cargill w ramach programu „Odpowiedzialność społeczna” zaowocował
wspólną akcją na rzecz ekologii i integracji środowiska.
19 kwietnia 2012 r. był szczególnym dniem
w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim. Ten dzień nazwaliśmy „Dniem zielonego liścia”. Długo przygotowywali się do niego uczniowie i nauczyciele. Wszystko zaczęło się od pomysłu, żeby obsadzić zielenią teren przed szkołą. Kiedy otrzymaliśmy informację od firmy Cargill w Bielanach Wrocławskich o możliwości wzięcia udziału w konkursie na grant w ramach programu „Odpowiedzialność społeczna”, przystąpiliśmy do działania. Opisaliśmy nasze potrzeby, a absolwentki naszej szkoły Dominika Szywała i Marlena Mierzwa, wykonały wspaniały projekt plastyczny. Pomysł bardzo się spodobał komisji konkursowej i otrzymaliśmy od firmy Cargill fundu-

sze na zrealizowanie projektu. Przystąpiliśmy do
działania. W wycięciu starych, usychających drzew
owocowych pomogła firma Ryszarda Orfina z Tyńca nad Ślęzą, za co bardzo
dziękujemy. Kolejne dni
to praca uczniów na lekcjach. Przygotowane zostały piękne plakaty z roślinami, które będą zasadzone, opracowywano
też metryczki z informacjami o nich. W pracach

plastycznych brali udział
uczniowie klas starszych,
ale też rysunki maluszków zachwyciły i obecnie
zdobią „korytarzową galerię”. Dostarczenie roślin do
nasadzania oraz porady
gdzie i jak je wkopywać to
zasługa firmy „Ogrody Rakoczy” z Rolantowic.
Dnia 19 kwietnia zaroiło się od ludzi chętnych
do pracy. Tłumnie zjechali pracownicy Cargil-

la, którzy wspomagani przez rodziców naszych
uczniów i samych uczniów oraz pracowników
szkoły, ruszyli do pracy.
Pogoda i humory dopisywały wszystkim, a po
skończonej pracy usiedliśmy przed szkołą w promieniach wiosennego słońca do wyśmienitego
poczęstunku, który własnoręcznie przygotowali
uczniowie klasy III i rodzice.
Było bardzo sympatycznie i wszyscy z radością patrzyli na sadzonki drzewek i krzewów, które z roku na rok będą bujnie zielenić się przed naszą szkołą.
Wszystkim zaangażowanym w prace na rzecz
szkoły bardzo dziękujemy.
Danuta Pietraszewska

W trosce o środowisko naturalne

Bądźmy ekologiczni na wiosnę
„Kwiaty za elektrograty” to hasło, które przyświecało zbiórce zużytego sprzętu AGD i RTV, by pomóc w sposób zorganizowany posprzątać domy z niepotrzebnych zepsutych sprzętów elektrycznych.
W piątek 20 kwietnia przy szkołach w Tyńcu
Małym, Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich
miała miejsce taka akcja. Osoby, które przynio-

sły „elektrograty” nie dość, że przyczyniły się do
ochrony środowiska, to jeszcze zostały obdarowane sadzonkami kwiatów. Akcja, przeprowadza-

na już po raz kolejny, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dbajmy o środowisko naturalne, chcemy przecież żyć zdrowo i w czystym otoczeniu.
Magdalena Lewczuk
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moja gmina - moja wieś

Wielkanocna tradycja

Stoły Wielkanocne w Marcinowicach
W Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2012 roku w Marcinowicach, w powiecie świdnickim, odbył się konkurs pt. „Tradycje Stołu Wielkanocnego”, w którym wzięło udział
Koło Gospodyń Wiejskich z Tyńca nad Ślęzą, reprezentujące Gminę Kobierzyce.
W tym roku imprezę swoim patronatem objął
Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Gospodarki, a uczestniczyła w niej między innymi Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
W prezentacji stołów wzięły udział gminy, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu
całej Polski, w tym między innymi z powiatu świdnickiego, wrocławskiego, dzierżoniowskiego, kartuskiego, łowickiego, tatrzańskiego, a także czeskiego Jicina.
Wszystkie zaprezentowane stoły wielkanocne
były przepysznie udekorowane, zgodnie z tradycją danego regionu.
Wystawa bardzo się podobała, co zgodnie
podkreślali wszyscy obserwatorzy i zaproszeni
goście.
Joanna Łabuda

Muzyczne fascynacje mieszkańca Krzyżowic

„United Europe” na Euro 2012
Już niewiele dni pozostało do rozpoczęcia Euro 2012. Okazuje się, że Mistrzostwa Europy w piłce nożnej są inspiracją nie tylko dla kibiców piłkarskich. Mariusz
Węgłowski z Krzyżowic, od lat kojarzony w Gminie Kobierzyce jako lider i perkusista zespołu „Widmo”, skomponował muzykę i napisał słowa do utworu
„United Europe”, który idealnie nadaje się na hymn dla kibiców dopingujących kadrę Franciszka Smudy.
- Skąd pomysł, by w taki niekonwencjonalny sposób włączyć się w przygotowania do
Euro 2012?
Mariusz Węgłowski - Na początek małe sprostowanie. Wiem, że od lat mieszkańcy naszej gminy znają mnie z występów z zespołem „Widmo”,
z którym graliśmy na wielu imprezach, jak choćby na gminnych dożynkach. Od kilku miesięcy
wspólnie z trzema kolegami: Mirosławem i Edwardem Martyniakami oraz Krzysztofem Pawczukiem
tworzymy zespół M.E.M. Oprócz tego, że lubimy
muzykować, jesteśmy też kibicami piłkarskimi
i chcieliśmy w jakiś sposób podkreślić naszą fascynację tą wielką imprezą. Napisałem słowa, skomponowaliśmy muzykę i tak powstał utwór „United
Europe”, który jest swego rodzaju hołdem nie tylko w stosunku do piłki nożnej, ale także dla zjednoczonej Europy, bo uważamy, że sport nie zna
granic i jest najlepszą płaszczyzną porozumienia.
- W jaki sposób można poznać i usłyszeć
wasz utwór?
- Rozesłaliśmy demo z naszym nagraniem do
wielu rozgłośni radiowych licząc na to, że spodoba się słuchaczom. Ponadto każdy może usłyszeć
nasz utwór na portalu „You Tube”.
Wystarczy wpisać hasło - hymn kibica „United
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Europe” i gotowe. Mamy nadzieję, że hymn się
spodoba, a wspólne śpiewanie i kibicowanie pomoże naszym piłkarzom w odniesieniu sukcesu

na Euro 2012. Bardzo na to liczymy.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

rozmaitości/sport

Kilka pytań do…

Magdaleny Sondej z Pustkowa Żurawskiego
W biuletynie samorządowym „Moja gmina-moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców Gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Magdalenę Sondej,
sprawującą funkcję sołtysa wsi Pustków Żurawski od lutego 2011 roku.
- Na czym Pani zdaniem polega rola sołtysa?
- Sołtys pełni funkcję reprezentacyjną oraz wykonawczą. Jest łącznikiem między mieszkańcami a władzami gminy. Powinien zabiegać o odpowiednie środki na potrzeby swojej miejscowości
z budżetu gminy. Musi pilnować aby postulaty zebrania wiejskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy i planie jej rozwoju. Jest animatorem wszelkich działań na terenie
wsi. Sołtys powinien dbać o swoich mieszkańców.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- Tak. Jest to funkcja odpowiedzialna, ale również ciekawa i interesująca. Wiele zależy od człowieka, który pełni tę funkcję publiczną. Czy potrafi słuchać i rozmawiać z ludźmi, zmotywować ich
do działania na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Czy potrafi łączyć ludzi, integrować ich, budować porozumienie w kwestiach drażliwych i konfliktowych. A wreszcie, czy lubi swoją pracę, która
jest przede wszystkim pracą społeczną, wymagającą poświęcenia, zaangażowania i serca, często
kosztem własnej rodziny.
- Jaka jest Magdalena Sondej prywatnie?
- Najtrudniej jest pisać o samym sobie. Mieszkam w Pustkowie Żurawskim niemal od 25 lat. Jestem matką dwójki dzieci - 11 letniego Dawida
i 9 letniej Darii. Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą (sklep). Mój mąż Mariusz, mimo
iż jest człowiekiem bardzo zajętym wspiera mnie
i pomaga w biznesie.
- Czy jest Pani osobą konfliktową?
- Jestem osobą pogodną. Lubię rozmawiać
z ludźmi i ich słuchać. Nie lubię bezczynnie siedzieć. Nienawidzę kłamstwa, nie lubię się kłócić. Jednak gdy mi na czymś zależy, to próbuję ze
wszystkich sił dążyć do celu. Widać tak zadecydo-

wały gwiazdy, gdyż urodziłam się
pod znakiem Barana.
- Co Pani najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Po ponad roku czasu sprawowania funkcji mam już kilka spostrzeżeń. Generalnie chciałabym,
aby to co robię dla naszej miejscowości znalazło większe zrozumienie i akceptację wśród mieszkańców. Pustków Żurawski to
dość specyficzna miejscowość.
Czasami trudno zachęcić ludzi
do tego, by zwiększyli swoją aktywność dla dobra wsi. Początki
były trudne, ale widzę, że od jakiegoś czasu coraz więcej mieszkańców rozumie potrzebę wspólnego działania. Skorzystamy na tym
wszyscy.
- Co chciałaby Pani osiągnąć
w trakcie swojej kadencji?
- W trakcie mojej kadencji chciałabym zintegrować naszych mieszkańców oraz zmobilizować
ich do współdziałania. Uważam, że wspólnymi siłami możemy naprawdę dużo zmienić i zdziałać.
Chciałabym, żeby nasza wieś jeszcze bardziej wypiękniała, aby ludzie byli dumni z tego, że tu jest
ich dom.
- Ulubiona potrawa?
- Prawdę mówiąc lubię wszystkie potrawy,
a najlepiej smakują mi, jak ktoś ugotuje, szczególnie mój mąż. Jego specjał - to pieczona wołowina
z warzywami, palce lizać!
- Ulubiony napój?
- Woda i pepsi.

- Ulubione zajęcie?
- Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że od lat
zbieram monety dwuzłotowe ze specjalnych edycji. I jak każda kobieta - lubię zakupy.
- Miejsce, które chciałaby Pani odwiedzić?
- Od lat fascynują mnie Indie, bardzo chciałabym tam pojechać.
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend,
fikcji literackiej, czy też rzeczywistej postaci
chciałaby się Pani przyrównać?
- Tak się składa, że nie mam jednej ulubionej
postaci z książek, czy filmów, do której mogłabym
się przyrównać. Jestem po prostu zwykłą osobą,
żoną, matką… i niech tak zostanie.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Wiosenne imprezy sportowe w Matchpoint

Szykujemy formę na lato!
Z początkiem wiosny bardzo sportowo zrobiło się w Matchpoint.
Tuż po międzynarodowym turnieju Polish
Open Badminton Championships, odbyły się kolejne imprezy sportowe: Turniej Tenisowy Biznes Cup 2012, Finały Drużynowej Ligi Badmintona a także Krajowy Turniej Badmintona Seniorów
i Młodzików.
W maju zapraszamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w rozpoczynających się
letnich ligach. Już z początkiem maja startuje
letnia Liga Tenisa, której rozgrywki potrwają do
września. Mecze będą rozgrywane najczęściej
w weekendy. Ligi squasha i badmintona startują
pod koniec maja. Squash - pierwsza kolejka odbę-

dzie się już 20 maja - rozgrywki będą
odbywały się co dwa/trzy tygodnie
w niedziele. Indywidualna Liga Badmintona rusza 26 maja - spotkania w soboty, także co 2/3 tygodnie.
12 maja 2012 odbędzie się także Amatorski Turniej Badmintona Matchpoint w każdej kategorii, zapraszamy
już teraz. Szczegółowy terminarz imprez sportowych w Matchpoint, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.matchpoint.com.pl
Maja Muszyńska
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Piłkarka z Kobierzyc zagra na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata

Udane eliminacje

Bardzo udanie dla reprezentantek Polski zakończyły się kwietniowe eliminacje do Mistrzostw Świata
kobiet do lat 20-stu.

fot. Jakub Gucma
Turniej eliminacyjny odbył się w Pruszkowie
na początku kwietnia, a rywalkami Polek w walce
o jedno miejsce premiowane awansem były kolej-

no Włoszki, Brytyjki i Niemki. Po dwóch dniach turnieju, po dwa przekonujące zwycięstwa na koncie
miały Polki i Niemki. Było jasne, czego w zasadzie
wszyscy wcześniej się spodziewali, że to właśnie
zwycięzca bezpośredniego pojedynku pojedzie
na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, które odbędą się w dniach 1-15 lipca 2012 r. w Czechach. Decydujący mecz po bardzo zaciętym i dramatycznym pojedynku wygrały Polki 25:20 i to one zdobyły upragniony awans. W naszym zespole wystąpiło 5 zawodniczek z Dolnego Śląska, w tym zawodniczka Klubu Piłki Ręcznej Kobierzyce - Martyna Michalak.
Końcowa tabela turnieju:
1. POLSKA
3
6
99-49
2. NIEMCY
3
4
90-59
3. WŁOCHY
3
2
80-71
4. W. BRYTANIA 3
0
37-127
Drugi trener reprezentacji Polski Andrzej Wójcik, na co dzień trener w SMS ZPRP Gliwice, do
którego uczęszcza Martyna Michalak, chwilę po
meczu powiedział: „Awans bardzo cieszy, uważam, że nasze dziewczęta swoją postawą na boisku potwierdziły dobre przygotowanie do turnieju. Wyeliminowanie drużyny niemieckiej to wielka
niespodzianka - ale jakże miła!”
			
Wojciech Duczek

Jaszowice i Pustków Wilczkowski na czele

Apetyty na awans !
W bardzo dobrej sytuacji na kilka kolejek przed
końcem rozgrywek są dwa zespoły piłkarskie z naszej gminy i wszystko wskazuje na to, że będziemy
świadkami dwóch awansów.
W IV grupie wrocławskiej klasy A dominuje Polonia Jaszowice, która w dwóch ostatnich kolejkach ograła rywali. Najpierw zdeklasowała wicelidera Świteź Wiązów aż 7-1, a w następnym spotkaniu na wyjeździe po trudnym meczu pokonała Burzę Chwalibożyce 4-3 i w tabeli ma już 50
punktów, wyprzedzając aż o 9 oczek Świteź Wiązów.„Bardzo mnie cieszą wyniki ostatnich spotkań, ale mimo dużej przewagi w tabeli, nadal będziemy podchodzić do przeciwników z wielkim
szacunkiem w pozostałych do końca sezonu spotkaniach” – powiedział po meczach z Wiązowem
i Burzą Chwalibożyce prezes Eugeniusz Szywała.
Równie duże szanse na awans ma w V grupie klasy B Orzeł Pustków Wilczkowski. Zawodnicy Orła
w tym sezonie nie przegrali jeszcze meczu
i w czternastu spotkaniach zgromadzili 40 punktów przy stosunku bramek 49-12. „Chcielibyśmy
awansować, ale pamiętajmy, że zostało jeszcze
6 meczów do rozegrania. Chociaż nie kryję z drugiej strony, że po zwycięstwach w Borowie nad wiceliderem 4-1 i u siebie z Jaksonowem 6-1, jesteśmy dobrej myśli” – dodał zadowolony prezes Orła
Grzegorz Urzędowski.
Wojciech Duczek

STK GKS Kobierzyce wygrał w Strzegomiu!

Udany debiut trenera Wiesława Urycza
W rozegranym w Strzegomiu meczu IV ligi piłkarskiej miejscowy AKS przegrał z STK GKS Kobierzyce 1:3. W tym spotkaniu zespół gości prowadził nowy trener
Wiesław Urycz, który zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Ignasiaka.
- Panie trenerze, gratulujemy wygranej
w Strzegomiu. Jak udało się Panu zmotywować zespół w tak krótkim czasie?
Wiesław Urycz - Dziękuję w imieniu drużyny,
bo to przecież piłkarze grali na boisku, a nie ja. Myślę, że zespołu nie trzeba było specjalnie motywować. Po ostatnich przegranych meczach ligowych
działacze doszli do przekonania, że drużyna potrzebuje wstrząsu. Już po kilku treningach zorientowałem się, że ta grupa piłkarzy ma potencjał,
a mój poprzednik Andrzej Ignasiak dobrze przygotował zespół w czasie przerwy zimowej. Nie
wypada i nie chcę oceniać, co nie zadziałało na linii: poprzedni trener - zawodnicy, cieszę się, że po
moim przyjściu drużyna odzyskała wiarę we własne umiejętności i wygrała bardzo ważny mecz.
- Przed wami jeszcze kilka spotkań w IV lidze. O co będziecie grali?
Wiesław Urycz - Głównym celem jest utrzymanie zespołu w tej klasie rozgrywkowej, gdyż tego
wymagają ode mnie działacze z Kobierzyc. Moje
ambicje są znacznie większe, ale na razie za wcześnie, by o tym mówić. Chcemy wygrać każde następne spotkanie, niezależnie od tego, z kim będziemy grali. Sukces w Strzegomiu na pewno nas
podbudował, ale przed nami jeszcze dużo pracy,
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by zespół grał na miarę swoich możliwości. A proszę mi wierzyć - te są niemałe!
Obecny na meczu w Strzegomiu prezes STK
GKS Kobierzyce Zdzisław Bury cieszył się ze zwycięstwa.
„Uważam, że wygrał zespół lepszy. Przebudzili się wreszcie zawodnicy, na których przed sezonem najbardziej liczyliśmy, czyli zdobywca dwóch
bramek Piotr Mrowiec i Adam Kubasiewicz,
strzelec trzeciego gola
w Strzegomiu. Widać,
że trener Wiesław Urycz
w krótkim czasie potrafił dotrzeć do drużyny, na
co, nie ukrywam bardzo
liczyliśmy, decydując się
na zmianę trenera. Wracając do meczu - szczególnie podobała mi się
gra naszej obrony z Piotrem Ficoniem na czele.
Nie po raz pierwszy nasuwa mi się pewna refleksja, że praca trenera bywa czasami bardzo
niewdzięczna, o czym

przekonał się Andrzej Ignasiak. Chciałbym mu podziękować, za to co zrobił w Kobierzycach. Zespół
nie grał źle, ale punktów nie przybywało. W sytuacji zagrożenia spadkiem z ligi musieliśmy podjąć
radykalne kroki. Na razie wszystko na to wskazuje,
że mieliśmy rację zmieniając trenera. Ale jak będzie dalej - zobaczymy!”
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

fot. Jacek Górniak

