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W NUMERZE POLECAMY

3

Obchody Dnia Strażaka

6-7

Wybory
Prezydenckie

Wykaz
okręgów wyborczych
w Gminie Kobierzyce

11

Międzynarodowy
Turniej Karate

2 INFORMACJE GMINNE

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

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

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Muraczewska

Wymagania: wysoka motywacja do pracy; dobra organizacja pracy;
gotowość do pracy w systemie zmianowym; książeczka sanitarno-epidemiologiczna; mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku.

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132

Oferujemy: umowę o pracę w pełnym etacie; pracę na 2 zmiany;
wynagrodzenie stałe; atrakcyjny system premiowy – nawet do 100%
podstawy wynagrodzenia; szkolenie uprawniające do obsługi wózków niskiego unoszenia; dofinansowanie do posiłków w trakcie pracy; miłą atmosferę pracy; możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji; szeroki pakiet socjalny.

71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 116
71 36 98 122
71 36 98 195
71 36 98 205
71 36 98 181

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

71 36 98 191
71 36 98 224
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 161
71 36 98 162
71 36 98 149

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

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

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
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

Partner Promotor zatrudni:
Firma Partner Promotor sp. z o. o. poszukuje osoby do sprzątania
restauracji na Bielanach Wrocławskich.
System pracy: 4 dni pracy, 2 dni wolnego.
Praca w godzinach nocnych: 24:00 – 7-8:00
Oferujemy: atrakcyjne zarobki.
Oczekujemy: sumienności, rzetelności, kultury osobistej.
Zatrudnimy także osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
email: p.brzozowski@topspzoo.eu, tel: 782635929

Firma AB w Magnicach zatrudni:
PRODUCT MANAGERA
Wymagania: doświadczenie w pracy na stanowisku Product Managera,
znajomość rynku IT, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zaawansowana umiejętność obsługi pakietu Office, kreatywność i zaangażowanie, sumienność i dokładność.
Zadania: zarządzanie ofertą produktową, współpraca z działem handlowym, zarządzanie polityką cenową produktów, tworzenie planów sprzedaży, definiowanie wymagań dotyczących produktów, współtworzenie
działań marketingowych i sprzedażowych, prowadzenie prezentacji wewnętrznych i dla klientów, monitorowanie i analizowanie rynku.
Oferujemy: ciekawą pracę w zgranym zespole, możliwość poznania
najnowszych technologii informatycznych, atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet multisport, naukę j. angielskiego, Fundusz Świadczeń Socjalnych.

MAGAZYNIERA

71 36 98 204

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

Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy do przesłania swojego CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@netto.pl
Proszę o umieszczenie w temacie maila: PM/Netto
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97,
Dz.U. nr 133, poz. 883.

71 36 98 214

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

Miejsce pracy: Centrum Logistyczne Domasław (okolice Bielan Wrocławskich)

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

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

PRACOWNIK MAGAZYNOWY

71 36 98 129

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

W związku z rozwojem centrum logistycznego Netto w Domasławiu
poszukujemy osoby na stanowisko:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
kompletowanie zamówień; staranne przestrzeganie procedur i przepisów BHP; dbanie o porządek na stanowisku pracy.

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Centrum Logistyczne
Netto w Domasławiu zatrudni:

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

Pizza Hut zatrudni:
Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy w restauracji Pizza Hut:
Obsługi Klienta oraz Pracowników Kuchni
Nasza Obietnica: ciekawa, stabilna, pełna wyzwań praca; pakiet
profesjonalnych szkoleń i możliwość rozwoju; praca w przyjaznej
atmosferze, w dynamicznym, otwartym zespole nastawionym na
realizację ambitnych celów; szansa na zdobycie doświadczenia
zawodowego; grafik dostosowany do indywidualnych potrzeb;
atrakcyjny pakiet benefitów oraz nagrody i premie za dobre wyniki pracy.
Twoje Wyzwania: przygotowywanie produktów Pizza Hut zgodnie ze
standardami oraz dbanie o ich jak najwyższą jakość; wykonywanie
bieżących zadań w restauracji, m.in. dbanie o sprzęty, utrzymywanie
porządku w miejscu pracy; współpraca w zespole i wsparcie w realizacji celów restauracji.
Nasze Oczekiwania: otwartość i komunikatywność; pozytywna energia i pomysłowość; dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie;
chęć rozwoju oraz umiejętność szybkiego uczenia się; umiejętność
pracy w zespole; książeczka sanitarno-epidemiologiczna.
Spodobała Ci się nasza oferta? Aplikuj bezpośrednio przez portal Kariera w Pizza Hut (link należy skopiować do przeglądarki):
http://amre.st/1Du3NeQ lub bezpośrednio drogą mailową: karolina.sadza@amrest.eu

Od Kandydatów oczekujemy: zaangażowania i sumienności, mile
widziane uprawnienia na wózek widłowy, mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie.
Wymagania: gotowość do pracy w godzinach 14-22, mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie, umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, pakiet multisport, pakiety socjalne, przyjazną atmosferę w miejscu
pracy, możliwość rozwoju zawodowego dla pracowników fizycznych,
dzięki programowi Akademia Działu Handlowego.

HANDLOWCA
Obowiązki: realizowanie planów sprzedażowych, pozyskiwanie nowych klientów, budowanie wizerunku i pozycji firmy na rynku wśród
klientów firmy, budowanie długofalowych relacji z partnerami biznesowymi, raportowanie wyników sprzedaży, dbanie o wysoki poziom
satysfakcji klienta.
Wymagania: min. 2-letnie doświadczenie w sprzedaży, znajomość
rynku dystrybucji, kreatywność, dynamika, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, wysokie zdolności negocjacyjne oraz umiejętności interpersonalne, odporność na stres.
Oferujemy: ciekawą pracę w zgranym zespole, możliwość poznania
najnowszych technologii informatycznych, atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet multisport, naukę j. angielskiego, Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oferta skierowana również do osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane pracą w naszym dynamicznym zespole, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@ab.pl
lub na adres pocztowy: AB S.A., ul. Kościerzyńska 32, 51-116 Wrocław,
z dopiskiem Dział Personalny.

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji przez AB S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883).

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

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

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

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

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

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

INFORMACJE GMINNE

Sesja z medalami
VII Sesja Rady Gminy Kobierzyce, która odbyła się 24 kwietnia br. została rozpoczęta
w wyjątkowy sposób. W tym dniu Państwo
Zofia i Edward Dobrzańscy, mieszkańcy
miejscowości Nowiny, zostali wyróżnieni
srebrnym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju nadanym decyzją Ministra
Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.
Medal jest przyznawany osobom, których
przynajmniej trzech synów pełniło służbę
wojskową. Mirosław, Dariusz i Krzysztof synowie Państwa Dobrzańskich - otrzymali
patriotyczne wychowanie i pełnili wzorowo służbę w Wojsku Polskim. Medale zostały wręczone przez Komendanta Wojskowej
Komendy Uzupełnień we Wrocławiu, puł-

kownika Bolesława Zawadzkiego. Gratulacje Państwu Zofii i Edwardowi składali Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik oraz
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce
Elżbieta Regulska. Po uroczystych chwilach
radni wrócili do obrad. Na kwietniowej
sesji zostały podjęte uchwały dot. planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie Stowarzyszeniu Lider A4 części
gruntu, na którym zostanie zainstalowany
infokiosk zewnętrzny. Wszystkie podjęte
uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady
Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie
www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
28 kwietnia w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Kobierzycach odbyły się uroczyste apele z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. W obu wydarzeniach
uczestniczyli również zaproszeni goście Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik,
Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Rogulska, Sekretarz Gminy Maria Wilk, Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Sportu
Anna Wilisowska, radni Gminy Apolonia
Kasprzyk-Czepielinda i Wiesław Szwed
oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach Halina Waligórska.

Na zdjęciu (od lewej): Elżbieta Regulska, Zofia i Edward Dobrzańscy, płk Bolesław Zawadzki i Ryszard Pacholik

Gminne obchody „Dnia Strażaka"
Bardzo uroczysty charakter miały gminne
obchody „Dnia Strażaka”, które odbyły się
2 maja 2015 roku w Pustkowie Wilczkowskim. Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą, którą odprawił ks. proboszcz parafii Tyniec nad Ślęzą - Augustyn Szczepanik,
a następnie barwny korowód z pocztami
sztandarowymi i wozami strażackimi przemieścił się w okolice świetlicy wiejskiej,
gdzie odbył się okolicznościowy apel.
Wśród zaproszonych gości byli między
innymi: Członek Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP - Leszek Gawliński, Zastępca Prezesa
Zarządu Powiatowego ZOSP RP - Roman
Kasprowicz, Wójt Gminy Kobierzyce, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP - Ryszard
Pacholik, Przewodnicząca Rady Gminy

Kobierzyce - Elżbieta Regulska, Sekretarz
Urzędu Gminy, Członek Zarządu Rady
Powiatu Wrocławskiego - Maria Wilk, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Henryk Łoposzko, radny Gminy Kobierzyce – Łukasz Orfin. W trakcie apelu wyróżniającym się strażakom wręczono medale
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. OSP Pustków
Wilczkowski został uhonorowany srebrnym medalem „Za zasługi dla społeczności”, a Jan Żygadło otrzymał pośmiertnie
Złoty Znak Związku. Obchody „Dnia Strażaka” zakończyło spotkanie towarzyskie w
świetlicy wiejskiej. Organizatorem obchodów był Komendant Gminny, Prezes OSP
Pustków Wilczkowski - Ryszard Kądziela
oraz strażacy z Pustkowa Wilczkowskiego.
opracował - Janusz Kołodziej

Nadanie srebrnego medalu „Za zasługi dla społeczności” dla OSP Pustków Wilczkowski

3

Półgodzinne przedstawienie w Szkole
Podstawowej miało na celu uświadomić
młodym widzom, jak ważne było dla Polaków spisanie równych praw w tamtym
trudnym okresie. Wspaniałą recytację i
wzruszające, refleksyjne pieśni patriotyczne uzupełniła nastrojowa, bardzo
piękna dekoracja. Widzowie z uwagą
śledzili wydarzenia na scenie, a niejednej osobie zakręciła się łza w oku.
Ostatnie wykonanie pieśni pt. „Taki kraj”
pięknie podsumowało całą uroczystość,
ukazując w symboliczny sposób zrównanie się wszystkich stanów dnia 3 maja
1791 roku.
„…Nadziei uczą ci, co na stos umieli
rzucić swój życia los! / Za ojców groby,
za Trzeci Maj... Jest takie miejsce, taki
kraj…”- słowami piosenki Jana Pietrzaka rozpoczął się w Gimnazjum im.
Zesłańców Sybiru w Kobierzycach apel
przypominający fakty historyczne, związane z tym doniosłym wydarzeniem.
Zaproszeni goście oraz młodzież szkolna
obejrzała swoistą lekcję historii i z uwagą wysłuchała informacji historycznych
dotyczących uchwały Sejmu Czteroletniego, opatrzonych poezją i pieśnią patriotyczną.
Małgorzata Gardyńska
Agnieszka Berłowska

50 lat razem!
„Macie za sobą 50-letni trud, poświęcony dla dobra rodziny, która jest bardzo
ważną jednostką życia społecznego.
W zgodnej i szczęśliwej rodzinie najpełniej przejawiają się uczucia miłości,
przyjaźni oraz wzajemnego szacunku
i zaufania” – tymi słowami Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce gratulował 8 kwietnia 2015 roku Państwu Irenie
i Janowi Jakubek, Mieczysławie i Stanisławowi Czarnym, Kazimierze i Piotrowi
Węgrzyn znakomitej 50 rocznicy ślubu,
stałości uczuć oraz ogromnego poczucia odpowiedzialności. Uroczystości od-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

były się w Urzędzie Gminy Kobierzyce,
a jubilaci Złote Gody świętowali razem
z rodzinami i najbliższymi. Małżeństwa
odnowiły przysięgę, którą składały wiele
lat wcześniej i na nowo przyrzekały, że
uczynią wszystko, aby ich małżeństwo
było nadal szczęśliwe. Pary zostały odznaczone medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego. Na zakończenie nie obyło się bez weselnego marsza, tortu i lampki szampana.
Maria Okraszewska

4 INFORMACJE GMINNE

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Kobierzyce od 1.05. do 15.06.2015
Miejscowość

MAJ

CZERWIEC

Rejon I: Bielany Wrocławskie;

4,18

1

Rejon II: Bąki; Chrzanów; Domasław; Królikowice; Krzyżowice; Magnice; Nowiny; Owsianka;
Żurawice; Księginice; Wysoka

5,19

2

6, 20

3

Rejon IV: Kobierzyce; Kuklice; Pełczyce

7, 21

5

Rejon V: Małuszów; Racławice Wielkie; Tyniec Mały; Żerniki Małe; Biskupice Podgórne

8, 22

6

Rejon I: Bielany Wrocławskie;

18

Rejon III: Budziszów; Cieszyce; Damianowice; Dobkowice; Jaszowice; Pustków Wilczkowski;
Pustków Żurawski; Rolantowice; Solna; Szczepankowice; Tyniec nad Ślęzą; Wierzbice; Ślęza

Rejon II: Bąki; Chrzanów; Domasław; Królikowice; Krzyżowice; Magnice; Nowiny; Owsianka;
Żurawice; Księginice; Wysoka
Rejon III: Budziszów; Cieszyce; Damianowice; Dobkowice; Jaszowice; Pustków Wilczkowski;
Pustków Żurawski; Rolantowice; Solna; Szczepankowice; Tyniec nad Ślęzą; Wierzbice; Ślęza
Rejon IV: Kobierzyce; Kuklice; Pełczyce

Rodzaj odpadu

ODPADY ZIELONE

ODPADY
SZKŁO KOLOROWE WORKI

Rejon V: Małuszów; Racławice Wielkie; Tyniec Mały; Żerniki Małe; Biskupice Podgórne

19
20
21
22
4,18

1
odbiór pojemników

5,19

2
odbiór pojemników

6, 20

3
odbiór pojemników

7, 21

5
odbiór pojemników

8, 22

6
odbiór pojemników

Rejon I: Bielany Wrocławskie; Wysoka

4, 11, 18, 25

1, 8, 15
odbiór pojemników

Rejon II: Bąki; Chrzanów; Domasław; Królikowice; Krzyżowice; Magnice; Nowiny; Owsianka;
Żurawice; Księgienice

5, 12, 19, 26

2,9
odbiór pojemników

6, 13, 20, 27

3,10
odbiór pojemników

Rejon IV: Kobierzyce; Kuklice; Pełczyce

7, 14, 21, 28

5,11
odbiór pojemników

Rejon V: Małuszów; Racławice Wielkie; Tyniec Mały; Żerniki Małe; Biskupice Podgórne; Ślęza

2, 8, 15,
22, 29

6,12
odbiór pojemników

Rejon I: Bielany Wrocławskie; Wysoka

11, 25

8
odbiór pojemników

Rejon II: Bąki; Chrzanów; Domasław; Królikowice; Krzyżowice; Magnice; Nowiny; Owsianka;
Żurawice; Księginice

12, 26

9
odbiór pojemników

13, 27

10
odbiór pojemników

Rejon IV: Kobierzyce; Kuklice; Pełczyce

14, 28

11
odbiór pojemników

Rejon V: Małuszów; Racławice Wielkie; Tyniec Mały; Żerniki Małe; Biskupice Podgórne; Ślęza

2, 15, 29

12
odbiór pojemników

Rejon I : Bielany Wrocławskie;

25

Rejon II: Bąki; Chrzanów; Domasław; Królikowice; Krzyżowice; Magnice; Nowiny; Owsianka;
Żurawice; Księginice; Wysoka

26

Rejon I: Wysoka
Rejon II: Bąki; Chrzanów; Domasław; Królikowice; Krzyżowice; Magnice; Nowiny; Owsianka;
Żurawice; Księginice; Bielany Wrocławskie
Rejon III: Budziszów; Cieszyce; Damianowice; Dobkowice; Jaszowice; Pustków Wilczkowski; Pustków
Żurawski; Rolantowice; Solna; Szczepankowice; Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice, Biskupice Podgórne
Rejon IV: Kobierzyce; Kuklice; Pełczyce
Rejon V: Małuszów; Racławice Wielkie; Tyniec Mały; Żerniki Małe; Ślęza

Rejon III: Budziszów; Cieszyce; Damianowice; Dobkowice; Jaszowice; Pustków Wilczkowski;
Pustków Żurawski; Rolantowice; Solna; Szczepankowice; Tyniec nad Ślęzą; Wierzbice

Rejon III: Budziszów; Cieszyce; Damianowice; Dobkowice; Jaszowice; Pustków Wilczkowski;
Pustków Żurawski; Rolantowice; Solna; Szczepankowice; Tyniec nad Ślęzą; Wierzbice

Rejon III: Budziszów; Cieszyce; Damianowice; Dobkowice; Jaszowice; Pustków Wilczkowski;
Pustków Żurawski; Rolantowice; Solna; Szczepankowice; Tyniec nad Ślęzą; Wierzbice; Ślęza

ODPADY SUCHE I
ZMIESZANE - FIRMY

Uwaga Firmy! Dodatkowe zlecenia
odbioru odpadów realizowane
będą w następujących terminach:
Maj: 12,15,26,28
Czerwiec: nie realizujemy zleceń!
(na czerwono zbiórka pojemników
połączona z wywozem odpadów)

ODPADY ZMIESZANE

(na czerwono zbiórka pojemników
połączona z wywozem odpadów)

ODPADY SUCHE

(na czerwono zbiórka pojemników
połączona z wywozem odpadów)

PAPIER WORKI

27

Rejon IV: Kobierzyce; Kuklice; Pełczyce

28

Rejon V: Małuszów; Racławice Wielkie; Tyniec Mały; Żerniki Małe; Biskupice Podgórne

29

Informujemy, że firma ENERIS SUROWCE SA ma podpisaną umowę z Gminą Kobierzyce na odbiór odpadów komunalnych do 15 czerwca 2015 r.
W związku z powyższym na czerwono zaznaczono datę ostatniego wywozu połączoną z odbiorem pojemników.
Prosimy o wystawienie w tym dniu wszystkich pojemników z danej frakcji.

INFORMACJE GMINNE

Aqua-Fitness w Wierzbicach
z Krainą Inspiracji
W kwietniu zakończył się projekt cieszący się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkanek naszej gminy. Fundacja Kraina
Inspiracji zaprosiła tym razem panie do
wspólnych ćwiczeń na basenie w Wierzbicach. Zajęcia te okazały się strzałem
w dziesiątkę! Zaangażowanie instruktorki
Marty, jak i uczestniczek utwierdziło nas
jedynie w przekonaniu o słuszności tego
pomysłu. Spotkania służyły promocji

zdrowego stylu życia, jak również miały
na celu integrację mieszkanek. Organizatorzy dziękują za udział w ćwiczeniach
i obiecują, że zrobią wiele, aby nie były
to ostatnie tego typu zajęcia. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszej strony
www.krainainspiracji.com.pl, na której zamieszczamy informacje o aktualnych i planowanych projektach.
Kinga Kuzara

5

Wizyta w bibliotece GCKiS
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich, ponad 40 osobowa grupa
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach odwiedziła w czwartkowy poranek
23.04.2015 r. bibliotekę GCKiS w Kobierzycach. Obchody święta książki były bardzo
uroczyste, w spotkaniu wzięły udział miedzy innymi Maria Wilk– Sekretarz Gminy
Kobierzyce oraz Marzena Więckowska
z firmy AMAZON. Był to przy okazji dzień
niespodzianek dla dzieci, które przygotował AMAZON. Tego dnia biblioteka otrzy-

mała w darze 100 książek oraz 10 elektronicznych czytników książek KINDLE
z 50 książeczkami dla najmłodszych w języku angielskim. Głośne czytanie fragmentów wybranych książeczek, ciekawe
rozmowy o książkach, śpiewanie piosenek
i na koniec wręczenie wszystkim dzieciom pamiątkowych koszulek z napisem
„Kocham czytać” i logiem firmy AMAZON
– były dopełnieniem ponad 1,5 godzinnego, uroczystego spotkania w bibliotece.
Ewa Gacek

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Kobierzyce i Powiatu Wrocławskiego

Chętnych do czytania nie brakowało

Okręgowa stacja kontroli pojazdów
w Domasławiu

Zajęcia na basenie w Wierzbicach

Gra miejska
W dniu 23 kwietnia 2015 r. młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach brała udział w grach miejskich realizowanych w ramach realizacji projektu:
„Jak działa moja gmina?”. W ramach gier
miejskich 40 uczniów monitorowało działania gminy w ramach pięciu obszarów:
przestrzeń miejska, samorządowcy i administracja, edukacja, tereny zielone i cmentarze
oraz kultura i sport. Uczniowie rozmawiali
z pracownikami urzędu gminy, przedstawicielami szkół, przedszkoli oraz obiektów
sportowych, którzy opowiadali o zasadach
funkcjonowania poszczególnych instytucji.
Ponadto uczestnicy przeprowadzali wywiady z mieszkańcami, którzy wyrażali swoją
opinię na temat działań gminy w poszczególnych obszarach. Na zakończenie wizyty
w Kobierzycach, wszyscy uczniowie spotkali
się z Wójtem Gminy, który odpowiedział na

wszystkie pytania. Po powrocie do Krzyżowic uczniowie przeanalizowali zebrane
informacje oraz stworzyli prezentacje podsumowujące ich działania.
Projekt „Jak działa moja gmina?” realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół nr 1
w Krzyżowicach od września 2014 roku.
W ramach projektu młodzież monitoruje działania władz gminy oraz realizację
obietnic wyborczych. Celem projektu „Jak
działa moja gmina?” jest zachęcenie mieszkańców do kontrolowania prac samorządu
terytorialnego, uczestnictwa w wyborach
lokalnych oraz nawiązania współpracy na
linii władza lokalna-obywatele. Projekt jest
realizowany wraz z Polską Fundacją im.
Roberta Schumana w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego
z Funduszy EOG.
Agata Wardyńska

W Domasławiu dnia 17 kwietnia 2015 roku
odbyło się oficjalne otwarcie okręgowej
stacji kontroli pojazdów. W uroczystości
otwarcia uczestniczyli między innymi Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska, sołtysi z Bielan Wrocławskich,
Chrzanowa i Księginic oraz przedstawiciele
władz samorządowych z Gminy Żórawina.
Podczas spotkania proboszcz parafii z Domasławia ks. Artur Miazga dokonał poświęcenia obiektu, a następnie rozpoczęło się
zwiedzanie. Stacja wyposażona w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, wykonuje

powstał obiekt prowadzący właśnie tego
typu działalność, gdyż jest to swego rodzaju nowość na tym obszarze. W strategii
Gminy Kobierzyce zawarte jest wspieranie
wszelkich działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i przyczyniających
się do rozwoju gospodarczego tych ziem.
Stacja prezentuje się naprawdę okazale,
widać, że jest to obiekt nowoczesny, funkcjonalny i na wysokim poziomie technicznym. Jestem pewien, że będzie dobrze służył mieszkańcom nie tylko z terenu naszej
gminy”- powiedział obecny na otwarciu
Ryszard Pacholik. W nowo otwartej stacji

Moment poświęcenia stacji

Młodzież z Krzyżowic przed Urzędem Gminy

przeglądy rejestracyjne skuterów, motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych,
pojazdów specjalistycznych, autobusów,
maszyn rolniczych i budowlanych, pojazdów powypadkowych, dokonywana jest
kalibracja i przegląd tachografów.” - Bardzo się cieszę, że na terenie naszej gminy

w Domasławiu można będzie prowadzić
szkolenia kandydatów na diagnostów samochodowych, a sam obiekt jest jednym
z czterech w naszym kraju, który ma zezwolenie na przeprowadzanie egzaminów
kończących szkolenie.
Anna Gubernator
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OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 kwietnia 2015 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/330/13 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania
oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr
XXXIX/573/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr XLII/619/14 Rady

Gminy Kobierzyce z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału
Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych - podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Bielany Wrocławskie, ulice:
Akacjowa, Brzozowa, Bzowa, Dębowa, Dworcowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kłodzka, Kolejowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Makowa, Platanowa, Polarna, Sosnowa, Widok, Wiosenna, Zimowa, Śnieżna,
Rzemieślnicza, Dwa Światy, Fiołkowa, Klecińska, Konwaliowa, Lawendowa, Liliowa, Magnoliowa, Polna, Różana, Storczykowa, Wrocławska, Ryżowa, Jaśminowa, Nektarowa, Irysowa, Krokusowa.

Gminny Zespół Szkół, ul. Akacjowa 1
BIELANY WROCŁAWSKIE
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

2

Tyniec Mały, Biskupice Podgórne, Domasław, Księginice.

3

Bąki, Królikowice, Krzyżowice, Małuszów, Nowiny, Racławice Wielkie, Żerniki Małe.

Świetlica Wiejska, ul. Świdnicka 6
TYNIEC MAŁY
Powiatowy Zespól Szkół Nr 1, ul. Główna 2
KRZYŻOWICE
Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 7
KOBIERZYCE
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

4

Kobierzyce.

5

Owsianka, Pustków Żurawski, Żurawice.

6

Solna, Wierzbice.

7

Budziszów, Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Szczepankowice.

8

Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kolejowa 46
PUSTKÓW ŻURAWSKI
Świetlica Wiejska , ul. Tarnopolska 15
WIERZBICE
Świetlica Wiejska
ROLANTOWICE 4A
Świetlica Wiejska , ul. Szkolna 23
TYNIEC NAD ŚLĘZĄ
Gimnazjum, ul. Parkowa 7
KOBIERZYCE
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

9

Chrzanów, Kuklice, Magnice, Pełczyce.

10

Wysoka – ulice: Brzozowa, Malinowa, Chabrowa, Lipowa, Leszczynowa, Jeżynowa, Różana, Fiołkowa, Kolorowa.

Przedszkole Samorządowe
ul. Przystankowa 2, ŚLĘZA

11

Wysoka – ulice: Bajeczna, Biedronki, Cisowa, Cztery Podkowy, Irysowa, Jaśminowa, Jaworowa, Konna, Majowa,
Malownicza, Motylkowa, Ogrodowa, Pogodna, Radosna, Sezamkowa, Trzmielowa, Wiosenna, Wrocławska, Jasna, Łagodna, Miodowa, Nastrojowa, Nektarowa, Bratnia, Działkowa. Ślęza.

Świetlica Wiejska, ul. Przystankowa 2
ŚLĘZA
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

12

Bielany Wrocławskie, ulice: Agrestowa, Boczna, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Cicha, Cisowa, Cytrynowa, Czereśniowa, Poziomkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Malinowa, Miodowa, Modrzewiowa, Morelowa, Ogrodowa, Południowa, Porzeczkowa, Sadownicza, Słoneczna, Spokojna, Świerkowa,
Truskawkowa, Wiśniowa.

Gminny Zespół Szkół , ul. Akacjowa 1
BIELANY WROCŁAWSKIE

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego
wyborca zgłasza wójtowi najpóźniej do 27 kwietnia 2015 r.
Do głosowania korespondencyjnego właściwe są komisje wyborcze nr 1, 4, 9, 11.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.)
oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akty pełnomocnictwa sporządza się na wnio-

sek wyborcy wpisanego do rejestru wyborców Gminy Kobierzyce wniesiony do wójta
najpóźniej do 4 maja 2015 r.
Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu
10 maja 2015 r. od godz. 700 do godz. 2100 .
Wójt Gminy Kobierzyce
/ - / Ryszard Pacholik
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8 EDUKACJA

Młodzi aktorzy
Dnia 27 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie odbył się VI Przegląd
Małych Form Teatralnych. Jako pierwsze
wystąpiły dzieci z Przedszkola w Pustkowie Wilczkowskim, które przedstawiły
inscenizację do utworu słynnego poety
J. Brzechwy „Żuk”. „Rzepkę” J. Tuwima
zaprezentowało Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Pustkowie Żurawskim. Kolejną grupą,
która zaprezentowała swoje umiejętności
aktorskie były dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach. Mogliśmy

je oglądać w inscenizacji bajki o „Jasiu
i Małgosi”. Dzieci ze szkoły w Bielanach
Wrocławskich przedstawiły utwór J. Brzechwy „Staś Pytalski”. Jako ostatni wystąpili gospodarze, zaprezentowali wiersz
J. K. Siwka „Kaczuszka Pogaduszka”. Dziękujemy małym aktorom, którzy tak pięknie wystąpili, dziękujemy również Paniom
za zaangażowanie w przygotowanie tych
wspaniałych przedstawień. Mamy nadzieję, że za rok znowu będziemy mogli się
wspólnie bawić i miło spędzić czas.
Joanna Błahuta

Przedszkolaki uczą się
udzielać pierwszej pomocy
W przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim odbyły się zajęcia przeprowadzone przez
wykwalifikowanego ratownika medycznego z wrocławskiego szpitala. Ich celem
było nauczenie przedszkolaków prostych
czynności z zakresu udzielania pierwszej
pomocy potrzebującym oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku
czy też w sytuacjach zagrożenia życia lub
zdrowia. Okazało się, że dzieci doskonale
już znają numery telefonów ratunkowych
– 112 i 999. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy rozmawiać przez telefon z dyspozytorem karetki
pogotowia, aby przekazać mu jak najwięcej informacji dotyczących danego zdarzenia. Wiedzą, że aby skutecznie wezwać
pomoc trzeba się przedstawić, powiedzieć
ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebna jest
pomoc. Przedszkolaki nauczyły się również, w jaki sposób należy pomóc zanim
przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak
sprawdzać przytomność poszkodowanej
osoby, jak pomóc podczas skaleczenia,

złamania ręki, czy urazu głowy. Jednym
z najciekawszych dla dzieci, a zarazem
ważnym punktem zajęć były ćwiczenia
praktyczne. Przedszkolaki najpierw przyglądały się czynnościom wykonywanym
przez ratownika, a potem same ćwiczyły.
Dzięki takiej lekcji nauczyły się wielu ważnych czynności, które mogą nawet pomóc
w uratowaniu czyjegoś życia.
Bożena Gajewska

Młody ratownik w akcji

Laureatki konkursu

„Młodzież zapobiega pożarom"
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy dwie uczestniczki konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, które w eliminacjach gminnych oraz powiatowych uzyskały bardzo
dobre wyniki.
„Mali artyści" na scenie

Wymiana międzynarodowa
ze szkołą w Bocholt
W dniach 13 – 19.03.2015 r. w ramach
wymiany międzynarodowej uczniowie
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach gościli kolegów ze szkoły
Euregio - Gymnasium w Bocholt z Niemiec. W trakcie pobytu zwiedzaliśmy
Wrocław i jego najciekawsze zabytki,
zobaczyliśmy między innymi Panoramę
Racławicką, Uniwersytet Wrocławski
i Rynek. Kolejnym miejscem, do którego pojechaliśmy był Oświęcim, a następnie Kraków. W Krakowie odwiedziliśmy najważniejsze miejsca związane z
historią Polski. Tam też braliśmy udział
w grach integracyjnych, dzięki którym
wszyscy uczestnicy mogli się lepiej poznać. Na integrację był też czas podczas
gry w kręgle i wspólnym wyjściu na pizzę. Po całym tygodniu trwania wymiany nadszedł czas na rozstanie. Wszyscy
pożegnali się w radosnej atmosferze.
Nie możemy się już doczekać kolejnego
spotkania, tym razem w Niemczech.
Magdalena Kozioł – Kobierzyce
Olivia Mucha – Bocholt

Wymiana młodzieży sprzyja integracji

NATALIA AUGUŚCIK ma 12 lat i jest
uczennicą VI klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim.
W konkursie, w którym trzeba się wykazać dużą wiedzą związaną z działaniami
przeciwpożarowymi, na etapie gminnym,
w swojej grupie wiekowej zajęła I miejsce,
a na etapie powiatowym IV miejsce.
- W zeszłym roku zainteresowałam się informacjami związanymi z działaniami
przeciwpożarowymi. Wtedy też wzięłam
pierwszy raz udział w konkursie i zajęłam
II miejsce w gminie. Lubię bardzo obserwować Ochotniczą Straż Pożarną w Pustkowie
Żurawskim jak prowadzi ćwiczenia. Niestety nie mogę w nich brać udziału, ponieważ
mam jeszcze za mało lat. Przed konkursem
uczestnicy dostają 500 pytań i muszą się nauczyć na wszystkie z nich odpowiadać. Na
konkursie otrzymuje się ok. 30 pytań. Uczyłam się codziennie wieczorem po około pół
godziny i później rodzice mnie odpytywali.
Było to dosyć trudne, bo przecież to 500 pytań,
ale pamiętałam
też trochę odpowiedzi z zeszłego
roku. Bardzo lubię
jeździć quadami.
Uprawiałam też
przez 7 lat karate
– mam niebieski
pas z dwoma belkami. Sprawia mi

również przyjemność nauka języka angielskiego.
WIKTORIA GODYŃ ma 16 lat, jest uczennicą III kl. Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach. W konkursie „Młodzież
zapobiega pożarom” na etapie
gminnym zajęła
I miejsce, a na
etapie powiatowym II.
- Kiedy dowiedziałam się o konkursie postanowiłam
spróbować swoich sił i wziąć w nim udział. Przygotowywałam
się dużo, ponieważ trzeba było się nauczyć
wielu definicji, poznać sprzęty i zasady przeciwpożarowe. Uczyłam się wieczorami, bo
wtedy najlepiej mi się uczy. Na początku konkursu denerwowałam się, bo nie wiedziałam
co mnie czeka, ale gdy przeszłam do następnego etapu - stres mnie opuścił. W przyszłym
roku zamierzam również wziąć udział w
konkursie i reprezentować gminę. Będę już w
szkole średniej. Mam nadzieję, że dostanę się
do liceum o profilu prawniczym lub technikum przygotowującym do zawodu fotografa.
Interesuję się sportem i fotografią. Codzienne
biegam. Przez około 4 lata trenowałam piłkę
ręczną. Lubię też robić zdjęcia, fotografować
ludzi, uchwycić niespotykane chwile.
Maria Okraszewska
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Przedszkolaki świętują
Dzień Ziemi
23 kwietnia dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tyńcu Małym obchodziły Dzień
Ziemi. Zajęcia miały na celu kształtowanie
nawykowego dbania o zasoby naturalne
oraz utrwalenie wiedzy związanej z ochroną środowiska. Pomysłodawczyniami obchodów były Panie: Aleksandra Cal i Alicja
Kantorska. Przygotowania rozpoczęły
się już tydzień wcześniej, kiedy to został
ogłoszony konkurs plastyczny pt. ,,Dbam
o naszą planetę.” Inauguracja obchodów
Dnia Ziemi odbyła się na przedszkolnym
podwórku, na którym znajdowały się
stanowiska z zadaniami dla dzieci. Na

przedszkolaki czekały różne konkurencje
sportowe: rzut nakrętkami do kosza, rzut
papierowymi kulami do celu, gra w kręgle,
które były zrobione z plastikowych butelek, grabienie liści i patyków, sortowanie
śmieci oraz przesypywanie słoiczkami piasku z pojemników. Dzięki zajęciom dzieci
dowiedziały się, że śmieci można ponownie wykorzystać. Na koniec zajęć nastąpiło uroczyste wręczenie nagród za udział
w konkursie plastycznym. Przedszkolaki
złożyły przysięgę i otrzymały odznakę
,,Przyjaciela Ziemi”.
Karolina Chalicz

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach
Koło Turystyczne

Propozycje turystyczne na lato 2015

imprezy dofinansowane przez Gminę Kobierzyce

Zapraszamy na obozy wypoczynkowe
dzieci i młodzież klas I – VI SP i I – III Gminazjum.

Cena wszystkich turnusów dla dzieci
z terenu Gminy Kobierzyce wynosi 980 zł,
pozostałe dzieci + 100 zł.
I Turnus – 28.06.2015 r. do 10.07.2015 r. – Pobierowo (13 dni)

,,Przyjaciele Ziemi" z Tyńca Małego

Z pola na talerz
– uczyń jedzenie bezpiecznym
Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar ważny
z punktu widzenia zdrowia publicznego.
W tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia, który przypadł
7 kwietnia było bezpieczeństwo żywności. Temat ten był propagowany hasłem
,,Z pola na talerz – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim dostrzegając wartość
tematu postanowiła zrealizować główne
założenia akcji we wszystkich klasach oraz
w oddziałach przedszkolnych. Pieczę nad
całym przedsięwzięciem, które odbyło się
w naszej szkole w dniach 13-17.04.2015
roku, sprawowała pedagog szkolny Lucyna Lachowicz. Wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych szczegółowo omówili

istotne kwestie związane z właściwym
postępowaniem w kontakcie z żywnością,
wprowadzili je podczas przygotowywania
sałatek i past. Dzieci uczyły się także wierszyków o tematyce zdrowotnej. W celu
utrwalenia zdobytej wiedzy uczniowie klas
młodszych przygotowali łańcuchy zdrowia
przedstawiające kolejne kroki, niezbędne
do jego zachowania. Ponadto wykonali
plakaty uczące właściwego odczytywania
etykiet na produktach spożywczych. Natomiast klasy starsze opracowały zagadnienia związane z niebezpieczną żywnością
zawierającą szkodliwe bakterie, wirusy,
pasożyty lub substancje chemiczne, które
mogą być przyczyną wielu chorób pokarmowych.
Katarzyna Kuśniewska

-

zakwaterowanie: szkolne schronisko FALA, ul. Mickiewicza;
pełne wyżywienie;
ubezpieczenie i opieka wychowawców;
wycieczki: Kołobrzeg, Świnoujście, Międzyzdroje, Trzęsacz, Rewal,
ciekawy program rekreacyjno-sportowo-kulturalny.

II Turnus – 10.07.2015 r. do 22.07.2015 r. – Międzywodzie (13 dni)
-

zakwaterowanie: Ośrodek Kolonijny PORTUR;
pełne wyżywienie;
wycieczki: Wolin, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Trzęsacz, Rewal;
ubezpieczenie i opieka wychowawców;
ciekawy program rekreacyjno-sportowo-kulturalny.

III Turnus – 22.07.2015r. do 03.08.2015r. – Świnoujście (13 dni)
-

zakwaterowanie: Szkolne Schronisko, ul. Gdyńska;
pełne wyżywienie;
wycieczki: Międzyzdroje, Wyspa Karsibórz;
ubezpieczenie i opieka wychowawców;
ciekawy program rekreacyjno-sportowo-kulturalny.

UWAGA: Możliwość uczesnictwa w wycieczkach dodatkowo płatnych – LEGOLAND 330 zł, Kopenhaga 250 zł, Berlin Poczdam 130 zł, HeidePark 200 zł
– wymagany dowód osobisty lub paszport.

IV Turnus – 05.08.2015 r. do 18.08.2015 r. – Bieszczady (13 dni)
- zakwaterowanie: Szkolne Schronisko Górzanka (5 noclegów), Wetlina (6 noclegów);
- pełne wyżywienie;
- ubezpieczenie i opieka wychowawców;
- bardzo bogaty program turystyczny – zwiedzanie najciekawszych zakątków Bieszczad.

ZAPISY i pobranie kart kolonijnych z wpłatą 200 zł zaliczki
u pani Grażyny Tadeusiak, Kobierzyce, ul. Robotnicza 21,
tel. 71 31 11 198 (kwiaciarnia koło Biedronki).
Informacje na stronie interentowej Urzędu Gminy Kobierzyce
i w szkołach.
Dzieci z łańcuchem zdrowia
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Wiosenne porządki
Już od kilkunastu lat mieszkańcy Ślęzy
biorą udział w akcji sprzątania swojej
miejscowości i przyległych terenów. Tym
razem taka akcja odbyła się 11 kwietnia
2015 roku. Inicjatywa sołtysa wsi Wiesława
Muraczewskiego zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem, przychodzą niemal
wszyscy mieszkańcy - i ci, którzy mieszkają
tu „od zawsze”, jak i ci, którzy dopiero się tu
wprowadzili. Wszyscy angażują się w pra-

ce porządkowe, dzięki którym wieś zyskuje na wyglądzie. Ważnym aspektem wykonywanych wspólnie prac jest poznawanie
się mieszkańców i nawiązywanie dobrych
relacji. Dla dorosłych nagrodą za przepracowane przedpołudnie jest wieczorne ognisko. Dzieciom, które brały udział
w sprzątaniu, firma Topacz Investment co
roku funduje przeloty śmigłowcem.
Dorota Waligóra

„Noc z Andersenem”
- już po raz 10-ty!
Na ten dzień mali czytelnicy z bibliotek w
Gminie Kobierzyce zawsze czekają z niecierpliwością. „Noc z Andersenem” - to
hasło, które ich elektryzuje, bo oznacza
nie tylko spotkanie z baśniami, ciekawymi ludźmi, ale też przygodę i noc pełną
wrażeń. 17 kwietnia 2015 roku w bibliotece Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach niemal 50 osobowa grupa dzieci oraz zaproszeni goście: Elżbieta
Regulska - Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce, gminni radni - Apolonia Kasprzyk-Czepielinda, Wiesław Szwed, Marta Barcewicz z firmy AMAZON, już po raz
dziesiąty mieli okazję spotkać się z Wio-

baśni „Dzikie łabędzie”. Ponieważ stali
uczestnicy „Nocy z Andersenem” wiedzą
prawie wszystko o tym pisarzu, tym razem Wioletta Piasecka przygotowała dla
dzieci niespodziankę. Była to prezentacja nowej książki tej autorki: „Zagadki
piłkarskie. Drużyna marzeń”. Okazało
się, że obok twórczości J.Ch. Andersena,
jej wielkim hobby jest piłka nożna! Pani
Wioletta przeprowadziła konkurs wiedzy
o piłce nożnej, a najlepsi (głównie chłopcy!) otrzymali okolicznościowe nagrody.
W dalszej części programu uczestnicy
spotkania zasadzili bajkowe drzewko pod
Urzędem Gminy Kobierzyce, udali się do

Sołtys Wiesław Muraczewski rozdziela zadania

„Pola Nadziei” w Przedszkolu
Samorządowym w Kobierzycach
„Pola Nadziei” to program stworzony
przez Fundację Marie Curie Cancer Care
z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą osobom terminalnie chorym. W tym
roku, po raz kolejny Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach włączyło się w akcję charytatywną Pola Nadziei. Przedszkolaki ubrane w żółte koszulki zbierały do
puszek fundusze na rzecz chorych dzieci
z Hospicjum we Wrocławiu. Każdy, kto

Mali wolontariusze z kobierzyckiego przedszkola

wrzucił „grosik” otrzymał od dzieci żółtego żonkila, który jest symbolem nadziei
i przypomina nam o ludziach cierpiących,
oczekujących naszej pomocy i opieki.
O tym jaką radość daje pomoc innym doskonale wiedzą wszyscy, którzy włączyli
się do akcji Pola Nadziei i tym wszystkim
bardzo dziękujemy. Zebrane fundusze
zostaną przekazane na konto Hospicjum.
Ewa Wybrańczyk

„Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami..."

lettą Piasecką - autorką książek dla dzieci
i wybitną znawczynią twórczości Jana
Christiana Andersena (w jego postać znakomicie wcielił instruktor GCKiS Tomasz
Bykowski!). Dyrektor Artur Cierczek witając wszystkich objaśnił, że tradycją tych
spotkań jest czytanie fragmentów wybranej baśni przez zaproszonych gości.
Specjalny wystrój pomieszczeń bibliotecznych (pływające w stawie łabędzie,
korony, kwiaty itp.) nie pozostawiał wątpliwości - tym razem czytano fragmenty

Po nocy pełnej wrażeń przyszedł czas na odpoczynek

piekarni „Lukrecja”, gdzie poznali tajniki
tego zawodu i mieli okazję samodzielnie
upiec pyszne bułeczki. Po powrocie do
GCKiS dzieci zjadły kolację i udały się na
spoczynek w zamienionej na sypialnię
jednej z sal budynku. Następnego dnia
o świcie rodzice i opiekunowie odebrali
swoje szczęśliwe, choć mocno ziewające
pociechy, które już odliczają czas do następnej „Nocy z Andersenem”. Oby równie udanej!
Janusz Kołodziej
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V Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin

„KOBIERZYCE CUP 2015”
11 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach odbył się V Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin
„Kobierzyce Cup 2015”, w którym udział wzięło ponad 400 sportowców z 40 klubów z Austrii, Czech, Niemiec, Rosji i Polski.
Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.
Janusz Kołodziej

Prezentacja drużyn

Wójt Ryszard Pacholik wręcza sędziom statuetki

Efektownych akcji na matach

Najlepsi na podium - uśmiech radości...

...nie brakowało!

...i „deszcz" konfetti

Nagrody wręczała Elżbieta Regulska, Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Pamiątkowe zdjęcie ekipy z Kobierzyc

12 SPORT

Piłkarki KPR Kobierzyce wygrywają w I lidze
Bardzo dobrze spisują się piłkarki ręczne KPR Kobierzyce w rozgrywkach I ligi.
W dwóch ostatnich meczach odniosły
dwa zwycięstwa. Najpierw w meczu rozegranym w Kobierzycach podopieczne

roku w Warszawie zawodniczki z Kobierzyc pewnie pokonały miejscowy AZS
AWF 29:24. W pierwszym z tych spotkań
przewaga i wyższość KPR nie podlegała
dyskusji, a zwycięstwo ani na moment

Wygrana w Warszawie nie przyszła łatwo!

KPR wygrywa z UMCS Lublin 30-20

trenera Tomasza Folgi pokonały pewnie AZS UMCS Lublin 30:20, a następnie
w spotkaniu rozegranym 1 maja 2015 r.

nie było zagrożone. Najwięcej bramek
zdobyły Beata Skalska - 8 i Jagoda Linkowska - 5. W ostatnim meczu rozegra-

„Dni Olimpijczyka”
w Kobierzycach
30 kwietnia 2015 roku w Hali SportowoWidowiskowej w Kobierzycach odbyła
się uroczystość obchodów „Dnia Olimpijczyka” na Dolnym Śląsku. Młodzież ze
szkół Gminy Kobierzyce, która niemal do
ostatniego miejsca wypełniła trybuny
miała okazję poznać dawnych olimpijczyków. Wśród zaproszonych gości byli
między innymi: Renata Mauer-Różańska,
Halina Aszkiełowicz-Wojno, Mieczysław
Łopatka, Wojciech Bartnik, Mariusz Jędra,
Jacek Jaracz, Ryszard Podlas, Janusz Zarenkiewicz, Leszek Swornowski, Zdzisław
Wrona i inni. Gminę Kobierzyce reprezen-

towali – Wójt Ryszard Pacholik i Sekretarz
Maria Wilk. Dolnośląskie obchody „Dni
Olimpijczyka” miały bardzo uroczysty
charakter. Był specjalny Apel Olimpijski,
występy zespołów i grup muzyczno-tanecznych z Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Kobierzycach. Zebranym bardzo podobały się pokazy sportowców
- sekcji karate, piłkarek ręcznych i koszykarzy. Po zakończeniu uroczystości dzieci i młodzież szkolna otoczyły dawnych
mistrzów sportu, by zdobyć upragniony
autograf.
Janusz Kołodziej

nym w Warszawie, AZS AWF przegrał
z KPR-em Kobierzyce 24:29. Zespół gości
zapewnił sobie przewagę dzięki dobrej
grze podczas ostatnich 15 minut spotkania. Najwięcej bramek rzuciły: Jagoda
Linkowska i Klaudia Barczak - po 7 i Beata
Skalska - 5. Po tych wygranych drużyna
KPR Kobierzyce z dorobkiem 22 punk-

tów zajmuje czwarte miejsce w tabeli
I ligi, tracąc do trzeciej Polonii Kępno tylko jeden punkt. W ostatnim meczu tego
sezonu nasz zespół podejmuje w Kobierzycach zespół Korony Handball Kielce.
Mecz odbędzie się 9 maja, początek
godz.17,00. Serdecznie zapraszamy!
Janusz Kołodziej

I Bieg z Konstytucją
600 amatorów biegania wystartowało w
I Biegu z Konstytucją, który odbył się 3
maja 2015 roku w Kobierzycach. Amatorzy
biegania mieli do wyboru start na dwóch

krótszym zwyciężyli: Przemysław Burchacki
ze Skokowej i Monika Mańko ze Stradowa.
Na trasie nie zabrakło sportowych emocji,
a startujący biegacze podkreślali bardzo

Start do biegu na 10 km

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

dystansach - 5 i 10 km. W biegu głównym
na dystansie 10 km w kategorii open jako
pierwszy linię mety minął Grzegorz Gronostaj z Wrocławia, wśród kobiet najszybsza
była Paulina Kulpa. Na dystansie o połowę

dobrą organizację biegu. Dla najlepszych
nie zabrakło medali i pucharów, a wśród
wszystkich uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Janusz Kołodziej

