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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kobierzyce!
Zachęcamy Państwa do szczepień przeciwko COVID-19.
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich!
Na terenie Gminy Kobierzyce również znajdują się punkty szczepień.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NZOZ Twój Lekarz:
www.twojlekarz.net
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Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

WA ŻNE TELEFONY
Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

RADA GMINY
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko
Zastępca Przewodniczącego Czesław Stadnik
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

71 36 98 100
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
71 36 98 125
607 439 039
602 288 462
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 154
Marta Stachów
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Magdalena Golińska
Dowody osobiste
71 36 98 104
Joanna Wronkowska
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
71 36 98 181
Egzekucja opłat
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
71 36 98 214
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
71 36 98 204
wod.-kan., melioracje
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Ława
71 36 98 112
kanalizacja sanitarna
Dariusz Mirek
Inwestycje wod.-kan.,
kanalizacja deszczowa
71 36 98 227
Karolina Jędryka
Inwestycje
71 36 98 168
Rafał Kołodyński
71 36 98 169
Gospodarka odpadami
Małgorzata Kunysz
71 36 98 173
komunalnymi
Joanna Kunert
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 108
przestrzenne
Emilia Kopeć
Rewitalizacja, gospodarka
71 36 98 124
niskoemisyjna
Hanna Żurawska
Gospodarka
71 36 98 110
Marta Borkowska
71 36 98 136
nieruchomościami
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 211
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
71 36 98 191
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
71 36 98 118
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
71 36 98 153
Zajęcie pasa drogowego Alicja Kamińska
71 36 98 224
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska 71 36 98 213
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
71 36 98 177
nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
Świetlice, lokale użytkowe,
tereny rekreacyjne
71 36 98 109
Joanna Żygadło
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu
71 36 98 226
Monika Śliwińska
71 36 98 155
Pozyskiwanie środków zewn. Anna Dudarska
Zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 71 36 98 176
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
71 36 98 196
Anna Wilisowska
Oświata Publiczna
71 36 98 207
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin-Turecka
Oświata Niepubliczna
71 36 98 183
Kamila Just
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 143
Sport
71 36 98 186
Wojciech Duczek
Fundusz Sołecki
71 36 98 129
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
Kierownik USC
71 36 98 209
Joanna Kłodzińska
Pomoc administracyjna
71 36 98 206
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kadry
Lucyna Suchecka
71 36 98 208
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus
71 36 98 163
Maria Okraszewska
71 36 98 138
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 200
Paweł Eljasiński
71 36 98 199
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 198
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 203
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 189
Marta Szczygieł
71 36 98 221
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
71 36 98 202
71 36 98 000
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Danuty Bagińskiej

Ewy Specjalskiej

pracownika
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bielanach Wrocławskich

wieloletniej nauczycielki
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają: dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bielanach Wrocławskich

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składa społeczność Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach

Annie Bojdo

wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają

Henryk Łoposzko
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy Kobierzyce

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny całą dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno-chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody, itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

KOMISARIAT POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 40-41
sierż. szt.
Szymon Młynarczyk

st. sierż.
Łukasz Cywiński

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 814 402
lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Rejon 1 / Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice,
Tyniec nad Ślęzą, Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław,
Księginice, Magnice

Rejon 2 / Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka, ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste 2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery parzyste, ul. Tęczowa
numery parzyste, ul. Ogrodowa 42-68 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan,
ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka

st. sierż.
Grzegorz Gregoryczyk

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

p. o. Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach podinsp. Joanna Woźniak-Cieślar pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 10.00-14.00 w Komisariacie Policji. W przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie Kierownik Referatu ds. Prewencji Komisariatu Policji w Kobierzycach asp. szt. Sławomir Kniat. W Komisariacie Policji w Kobierzycach służba jest pełniona całodobowo.
Zgłaszanie interwencji do Dyżurnego Komisariatu Policji w Kobierzycach pod nr tel. 47 871 68 40-41 lub na numer alarmowy 112.

URZĄD GMINY

/ Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252 , pon.-pt.: 7.30-15.30

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce
proszę przekazywać:
• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl
ISSN 2450-4718

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

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Anna Wilisowska, Maria Wilk
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Otwarcie Komisariatu Policji w Kobierzycach

Kilka lat wspólnych działań Gminy Kobierzyce i wrocławskiej policji zaowocowało
otwarciem Komisariatu Policji w Kobierzycach w dniu 19 maja 2021 r. Służbę w jednostce pełnić będą dzielnicowi, policjanci pionu
prewencji oraz kryminalnego. Zwiększy się
także stan kadrowy placówki. Mieszkańcy załatwią teraz szybko i przez całą dobę wszystkie
swoje bieżące sprawy, bez konieczności wyjazdu samochodem do centrum Wrocławia.
Komisariat posiada nowoczesne stanowisko
kierowania i punkt przyjęć interesantów, a także sporą salę odpraw, która posłuży także do
spotkań z lokalną społecznością. Wszystko
stworzone zostało z myślą właśnie o nich, aby
ułatwić dostęp do świadczonych przez policjantów usług oraz móc jeszcze skuteczniej
razem współdziałać na rzecz bezpieczeństwa.

Finansowanie remontu obiektu i jego dostosowanie do obecnej funkcji zapewniły
władze gminy, natomiast specjalistyczne
wyposażenie zakupiono ze środków Gminy
Kobierzyce i Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu. W uroczystości udział wzięli
m.in.: Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Starosta Powiatu Wrocławskiego
Roman Potocki, Członek Zarządu Powiatu
Wrocławskiego Barbara Kosterska, Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Komendant
Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Komendant Miejski Policji
we Wrocławiu insp. Maciej Januszkiewicz,
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce
Henryk Łoposzko, Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk, Skarbnik Gminy Kobierzyce
Maria Prodeus.

W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Wesołowski powiedział m.in. - Otwarcie tego komisariatu to
najlepszy przykład na to, jak może i powinna
wyglądać współpraca gminnych władz samorządowych z policją. Ja życzyłbym wszystkim
gminom i miejscowym komendantom, aby ta
współpraca układała się tak dobrze, jak tutaj.

Możemy powiedzieć, że pomysłodawcami, ale
przede wszystkim osobami, które zainicjowały
potrzebę zmian byli przedstawiciele samorządu lokalnego, przekazując po pierwsze środki
finansowe na rozbudowę, ale przede wszystkim partycypując w szeroko pojętym poczuciu
bezpieczeństwa mieszkańców. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękujemy.

Witając zebranych na uroczystości gości, Wójt
Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przypomniał historię powstania tego obiektu - Kiedy
przed dwudziestu laty obejmowałem urząd,
był to typowy wiejski posterunek. W trakcie minionych lat Gmina Kobierzyce zainwestowała
duże środki najpierw w remont, a następnie
w adaptację pomieszczeń do znacznie więk-

szych potrzeb, gdyż uczyniliśmy wszystko, by
powstał tu komisariat z prawdziwego zdarzenia.
Nasze starania zostały uwieńczone sukcesem.
Macie Państwo Policjanci do dyspozycji nowoczesny obiekt i bardzo dobre warunki do pracy,
a wszystko to powinno przełożyć się na poprawę stanu bezpieczeństwa i życia mieszkańców
naszej gminy.
Agnieszka Jankowska- Jakus
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„Od dziecka marzyłam o tym, by być policjantką”
– rozmowa z podinspektor Joanną Woźniak-Cieślar
Komendantem Komisariatu Policji w Kobierzycach
– Mieszkańcy Gminy Kobierzyce od wielu lat
czekali na ten dzień. Dzień, w którym istniejący wcześniej posterunek, został przekształcony w policyjny komisariat. Jego pierwszym
Komendantem została kobieta. Jak Pani skomentuje ten fakt?
Joanna Woźniak-Cieślar – No cóż, żyjemy
w takich czasach, że nie powinno to nikogo specjalnie dziwić (śmiech). A mówiąc poważniej,
sprawa jest zupełnie zwyczajna. Komendant
Wojewódzki Policji powierzył mi to zadanie,
uznając widocznie, że jestem tą osobą, która
poradzi sobie z obowiązkami wynikającymi
z pełnienia tej zaszczytnej funkcji na terenie
dwóch gmin - Kobierzyc i Żurawiny. Mogę obiecać, że zrobię wszystko, by policjanci, z którymi
będę współpracować, sumiennie wykonywali
wszystkie obowiązki, by pracowali skutecznie,
eliminowali przestępczość po to, by mieszkańcy
żyli bezpieczniej i odczuli ten fakt, że nie jest to
już tylko posterunek, ale dobrze wyposażony komisariat policji z liczną załogą, czynny całą dobę.
– Jest Pani osobą nową na tym terenie. Proszę
opowiedzieć naszym czytelnikom o sobie.

Podobno, o tym, by pracować w policji marzyła Pani od najmłodszych lat. Czy rzeczywiście tak było?
– Dokładnie tak. Jest to moje marzenie z dzieciństwa i podobno już w szkole podstawowej
mówiłam, że będę policjantką. W tamtych czasach nie było to wcale takie proste, ale ja byłam
uparta. Robiłam wszystko, by mnie przyjęto,
zadbałam nawet o odpowiednie przygotowanie sportowe. Trenowałam taekwondo oraz
strzelectwo po to, by w przyszłości być dobrą
policjantką, która nie będzie odstawać od kolegów. W roku 1999 roku zostałam przyjęta
do służby policyjnej w Komendzie Powiatowej
w Żarach, gdzie pracowałam w pionie dochodzeniowo-śledczym, by po roku przejść do wydziału kryminalnego. Po kilku latach zaproponowano mi kierownicze stanowisko w zespole
do walki z przestępczością gospodarczą i do
walki z korupcją w Komendzie Powiatowej
w Żaganiu. Były to lata moich pierwszych doświadczeń w kierowaniu ludźmi, chyba udanych,
bowiem po kilku latach zaproponowano mi stanowisko zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego, a później dochodzeniowo-śledczego.

Spotkanie w SPZK

10 czerwca br. w Bielanach Wrocławskich
(z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych) odbyło się spotkanie członków
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej, na którym obecni byli Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik oraz podinspektor Joanna Woźniak-Cieślar Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach.

zaproszonych gości. Pani Komendant poinformowała o sprawach związanych z funkcjonowaniem nowego komisariatu, natomiast
Ryszard Pacholik omówił najważniejsze inwestycje realizowane aktualnie w naszej gminie.
Na zakończenie spotkania Prezes SPZK Wiesław Gaczyński wręczył dwunastu osobom,
które ukończyły specjalny kurs, patenty sterOmawiano sprawy bieżące oraz z dużym nika motorowodnego.
Janusz Kołodziej
zainteresowaniem wysłuchano wystąpień

Przepracowałam tam kilka kolejnych lat, a później nastąpiło wiele zmian w moim życiu i przeprowadziłam się do Wrocławia. Komendant
miejski powierzył mi stanowisko zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Długołęce,
gdzie w ciągu trzech lat pracy poznałam specyfikę pracy w mniejszym komisariacie. W końcu
znalazłam się w Kobierzycach i właśnie tu zamierzam wykorzystać wszystkie moje doświadczenia zawodowe.
– Komisariat w Kobierzycach – to obiekt, którego mogą pozazdrościć mieszkańcy wielu
miejscowości w Polsce. Dostępność przez
całą dobę, ponad 40-osobowa załoga, dobra
współpraca z władzami samorządowymi
oraz sprawne zarządzanie. Czy to Pani zdaniem może się przyczynić do poprawy stanu
bezpieczeństwa w Gminie Kobierzyce?

– Bardzo na to liczę. Ze swej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, by w tutejszym komisariacie wdrożyć rozwiązania, które poznałam
współpracując z komisariatem miejskim we
Wrocławiu. Zależy mi na tym, by pracujący
tu funkcjonariusze stanowili zgrany zespół
i chętnie przychodzili do pracy. Liczę na dobrą współpracę z miejscowymi władzami zresztą już korzystamy z ich pomocy. Remont
dotychczasowego posterunku i adaptacja na
potrzeby komisariatu, czy zakup nowego samochodu operacyjnego są tego najlepszym
przykładem. Sama jestem osobą kontaktową
i otwartą na liczne sugestie, a wszystko po
to, by mieszkańcy naszej gminy czuli się bezpiecznie.
– Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce
21 maja odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy
Kobierzyce. Posiedzenie zostało przeprowadzone za pomocą wideokonferencji.
Zostało podjętych 21 uchwał. Podjęte uchwały dotyczyły m.in.: zmiany budżetu na
2021 r., zmiany Wielkiej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce, udzielenia pomocy
finansowej dla Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komi-

sariatu Policji w Kobierzycach, regulaminu
korzystania z altan należących do Gminy
Kobierzyce, utworzenia ośrodka wsparcia
tj. dziennego domu pomocy dla seniorów
Senior+ w Tyńcu Małym.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska
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Rowerowe połączenie z Wrocławiem

Wrocław zakończył prace na budowie nowej trasy rowerowej na południu miasta –
w alei Karkonoskiej. Trasa rozpoczyna swój
bieg od skrzyżowania ulicy Powstańców
Śląskich z ulicą Krzycką, a kończy w ulicy
Francuskiej w Bielanach Wrocławskich.

3,5 km odcinek prowadzi przez aleję Karkonoską, park Kleciński, aż do ulicy Francuskiej.
W ramach wcześniej realizowanej inwestycji
partnerskiej z Wrocławiem, Gmina Kobierzyce wykonała już wcześniej wydzielone drogi
dla rowerów w całym Węźle Bielańskim, do
którego dojedziemy ścieżką w ulicy FrancuInwestycja zrealizowana na odcinku 3,1 km
skiej. Bardzo istotnym elementem inwestycji
pochłonęła ponad 9 130 000 zł i była realijest kładka przez rzekę Ślęzę długości 25 m,
zowana w oparciu o środki z funduszy Unii
która usprawnia komunikację rowerową i pieEuropejskiej w ramach projektu pn. Budowa
szą nie tylko w obrębie samego parku Klecińdróg rowerowych we Wrocławiu - etap II. Proskiego, ale po obydwu stronach rzeki i pomięjekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnedzy dwiema gminami.
go Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Osi Potwierdza to Ryszard Pacholik, Wójt Gminy
priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyj- Kobierzyce: – Nasza trasa rowerowa T3 dzięna, Działania nr 3.4. Wdrażanie strategii nisko- ki dobrej współpracy z Wrocławiem, zyskała
emisyjnych, Poddziałania nr 3.4.2. Wdrażanie bardzo ważny łącznik. Z Bielan Wrocławskich,
strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego gdzie mamy już nowe ścieżki rowerowe, oznaczona trasa wiedzie do samych Kobierzyc z wyObszaru Funkcjonalnego.
korzystaniem dróg o mniejszym natężeniu
– Budowa trasy rowerowej w ciągu alei Karkoruchu. Stale też rozbudowujemy naszą infranoskiej to z pewnością jedna z największych
strukturę rowerową oraz wyznaczyliśmy w tei najważniejszych inwestycji rowerowych ostatrenie, zaczynające się w Kobierzycach, dwie
niej dekady, zarówno jeśli chodzi o długość
trasy – pętle o charakterze turystycznym. Teraz
nowej ścieżki, jej lokalizację, jak i infrastrukturę
rowerzyści będą mogli bezpiecznie przemiesztowarzyszącą. Połączenie rowerowe wzdłuż
czać się wydzielonym od ruchu samochodoal. Karkonoskiej jest niezwykle istotne, bowiem
wego odcinkiem pomiędzy gminami. Szybko
z jednej strony przyłącza wrocławskie osiedla
i bezpiecznie pojedziemy do miasta i za miasto
do sieci tras rowerowych (Krzyki, Klecina, Ołtarowerem. Wycieczka, dojazd do pracy, na zakuszyn, Partynice), a z drugiej komunikuje nas
py czy do szkoły stanie się znacznie łatwiejszy.
z Gminą Kobierzyce poprzez Bielany WrocławBlisko, coraz bliżej – myślę, że te słowa doskoskie. To przedłużenie najpopularniejszej trasy
nale odzwierciedlają efekt tej inwestycji.
rowerowej we Wrocławiu biegnącej wzdłuż
ulicy Powstańców Śląskich z natężeniami na – To co jest w tym przypadku niezwykle ważpoziomie ponad 5000 rowerzystów dziennie. ne i chciałbym to mocno podkreślić – to fakt
W pięciominutowym zasięgu tej trasy tylko powstania kolejnego połączenia międzyw samym Wrocławiu mieszka ponad 18 tysię- gminnego. Nam bardzo zależy na współpracy osób. Z kolei w odległości 10 minut mieszka cy z naszymi sąsiadami, czyli z ościennymi
już ponad 46 tysięcy osób, co pokazuje jak ol- gminami, bowiem wielu mieszkańców tych
brzymi potencjał drzemie w jej wykorzystaniu. gmin realizuje swoje potrzeby zawodowe czy
Nie zatrzymujemy się i pracujemy dalej. Tylko edukacyjne we Wrocławiu, zaś z drugiej strow tym roku przybędzie nam 20 km nowych ny – wielu wrocławian znalazło zatrudnienie
tras rowerowych, a tych we Wrocławiu mamy w miejscowościach okalających stolicę Dolnejuż ponad 1100 km. Pamiętajmy także, że in- go Śląska. Właśnie z myślą o nich stwarzamy
frastruktura rowerowa powstaje również przy alternatywne sposoby przemieszczania się,
okazji realizacji wielkich inwestycji, jak TAT nie tylko za pomocą własnych samochodów,
czy tramwaj na Popowice, a powstające tam czy komunikacji miejskiej. Oddana do użytku
ścieżki nie są ujęte w programie rowerowym. trasa jest najlepszym przykładem właściwej
Na ten rok na infrastrukturę rowerową prze- współpracy, w tym przypadku z władzami saznaczymy ponad 37 mln zł. – mówi Prezydent morządowymi Gminy Kobierzyce, z czego ja
Wrocławia Jacek Sutryk.
osobiście bardzo się cieszę. – dodał Prezydent
Wrocławia Jacek Sutryk.

Realizowana przez gminę w latach 2017-2018
inwestycja nosiła nazwę: Budowa dróg dla
rowerów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w Węźle Bielańskim w Gminie Kobierzyce i była wybrana do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla
Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.
• Łączna długość wykonanej infrastruktury
w Gminie Kobierzyce: ok. 5 km.
• Wykonano nowe drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach drogi krajowej wprowadzając sygnalizatory dla
rowerzystów, wprowadzono oznakowanie
pionowe i poziome.
• Zaadaptowano na ciąg pieszo-rowerowy
ok. 0,5 km szerokiego chodnika.
• Uzyskano łącznie ok. 5,5 km infrastruktury
rowerowej po obu stronach drogi krajowej
nr 35, a także w ul. Handlowej, ul. Słonecznej,
ul. Tęczowej i ul. Logistycznej.
• Wykonano brakujące odcinki chodników
zapewniając ich ciągłość wzdłuż infrastruktury rowerowej.
• Oznaczono nowym oznakowaniem trasę
rowerową T3 (Kobierzyce – Wrocław), która
na terenie Gminy Kobierzyce zaczyna się przy
autostradzie A4, przebiega drogami rowerowymi Węzła Bielańskiego, a następnie prowadzi lokalnymi drogami o małym natężeniu
ruchu do miejscowości Kobierzyce.
• Wartość inwestycji: 4,95 mln zł.
• Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: ok. 4,05 mln zł.

Ważnym elementem trasy T3, realizowanym
w 2018 r. w odrębnej inwestycji, była wykonana
droga gminna Bielany Wrocławskie – Domasław, którą wyłączono z przelotowego ruchu
samochodowego. Długość drogi: ok. 1,5 km.
Na terenie gminy w 2018 r. wyznaczono 3 trasy rowerowe. Oprócz trasy T3, są to trasy: K1
i K2, stanowiące dwie pętle po południowej
części gminy. Przebiegają głównie po drogach
lokalnych, w części po drodze dla rowerów lub
ciągach pieszo-rowerowych (Kobierzyce – Królikowice i Kobierzyce – Pełczyce).
W ostatnim czasie w gminie realizowano następujące inwestycje rowerowe:
• Łącznik trasy T3 z Tyńcem Małym, z wykorzystaniem dróg transportu rolnego (ok 1 km budowy nowej nawierzchni asfaltowej i ok. 0,5 km
drogi istniejącej), koszt wyniósł ok. 650 tys. zł
• Nowa droga dla rowerów Ślęza – Bielany Wrocławskie (ok. 0,5 mln zł).
• Ciąg pieszo-rowerowy Kobierzyce – Pełczyce
na trasie K1 (ok. 1 mln zł).
• Zlecono wykonanie koncepcji Wysoka – Wrocław, Małuszów – Krzyżowice – Żerniki Małe
– Tyniec Mały, Księginice – Domasław, Królikowice – Wierzbice, Solna – Pustków Żurawski
– Żurawice i parkingi Bike&Ride w ramach Park&Ride przy stacjach i przystankach kolejowych.
Zawarto umowę na budowę Park&Ride i Bike&Ride przy stacji w Bielanach z przebudową
ciągów pieszo-rowerowych obejmującą m.in.
nową nawierzchnię do szkoły.
W latach 2021-2028 w budżecie Gminy Kobierzyce zaplanowano na nowe zadania rowerowe kwotę około 13 mln zł.
opracował: Rafał Krasicki

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik testują nowe połączenie rowerowe

6

INFORMACJE GMINNE

O budowie dróg i nie tylko - rozmowa z Piotrem Kopciem
Zastępcą Wójta Gminy Kobierzyce
– Gmina Kobierzyce rozwija się i ma coraz
więcej mieszkańców, którzy się tu pobudowali i osiedlili. To z jednej strony powód do
zadowolenia, z drugiej zaś – kolejne zadania inwestycyjne dla gminy. W ostatnich
wydaniach biuletynu samorządowego
‹Kobierzyce Moja Gmina – Moja Wieś› omówione zostały inwestycje związane z rozbudową sieci sanitarnej, szkół i obiektów
użyteczności publicznej, świetlic wiejskich,
czy też rewitalizacją linii kolejowej na terenie gminy. Teraz chcielibyśmy poznać
plany związane z budową dróg i przyszłych
rozwiązań komunikacyjnych.

który miałby przebiegać w zupełnie innym
miejscu, także przez Gminę Kobierzyce. Eksperci uważają, że poszukiwanie nowego korytarza dla przebiegu A4 jest rozwiązaniem
lepszym, ponieważ spowoduje, iż ruch tranzytowy zostałby oddalony od miasta i nie byłoby
konieczności przebudowywania istniejących
zjazdów, rozjazdów itp.

Alternatywne połączenie z Wrocławiem powinno rozładować ruch na drodze krajowej nr 8.

Jest to duże zadanie, wymagające znacznych
środków finansowych. Liczymy na możliwość
pozyskania środków zewnętrznych, jak również współpracę ze Starostwem Powiatowym
we Wrocławiu. W planach mamy również
realizację zachodniej obwodnicy Bielan Wro– Czy Gmina Kobierzyce podjęła już jakieś cławskich oraz wyprowadzenie ruchu ze stref
aktywności gospodarczej poprzez nową drogę
działania?
prowadzącą do ronda pomiędzy Bielanami
– Opracowaliśmy studium – koncepcję, któreWrocławskimi a Tyńcem Małym. Tutaj wielkie
go poglądowa wersja jest tutaj przedstawioznaczenie ma przebudowa tego ronda, o którą
na. Ponadto Rada Gminy Kobierzyce podjęła
zabiegamy w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autouchwałę o finansowaniu tego kosztownego,
strad.
Piotr Kopeć, Zastępca Wójta Gminy Kobieale niezwykle ważnego zadania. Szacujemy,
rzyce – Jak się zapewne Państwo domyślaże potrzeba będzie około 10 lat, aby zrealizo- Bardzo ważnym elementem drogowym jest
ją, jest to bardzo obszerny temat. Postaram
wać nasze plany związane z przebudową i mo- usprawnienie wjazdu do Wrocławia ul. Rasię jednak przybliżyć nasze stanowisko. Od
dernizacją istniejącej sieci dróg. Mówimy tu dosną w Wysokiej. W tym jednak przypadku
jakiegoś czasu coraz większą bolączką dla
o przedsięwzięciu bardzo kosztownym, któmieszkańców jest komunikacja i codzienne
re wymagać będzie zaangażowania środków
problemy z dotarciem do pracy, powrotem
finansowych w wysokości około 100 miliodo domu, zawiezieniem dzieci do szkół, czy
nów złotych.
przedszkoli. Istniejące dotychczas rozwiązania w tym zakresie, które funkcjonowa- Przy opracowywaniu tego dokumentu brały na przestrzeni ostatnich lat, okazują się liśmy pod uwagę interesy wszystkich mieszbyć niewystarczające, właśnie z powodu kańców. Oczywiście na północy gminy będą
znaczącego wzrostu liczby mieszkańców to rozwiązania ułatwiające komunikację na
1) Budowa południowego odcinka
i o wiele większej niż kiedyś, ilości samocho- całym tym terenie, jak również usprawniające
WOW
dów poruszających się po drogach. Należy za- dojazd do Wrocławia. Natomiast na południu
uważyć, że planowane inwestycje drogowe są kładziemy nacisk na uzupełnienie istniejącej
2) Budowa ronda na ul. Wrocławskiej
to przedsięwzięcia na dużą skalę i wymagają infrastruktury drogowej zwiększające bezpiew Bielanach Wrocławskich
czasu na ich realizację. Wiążą się z wysokimi czeństwo pieszych m.in. budowa chodników
6 000 000 zł
kosztami, a w niektórych przypadkach ko- w miejscach gdzie ich nie ma, przy drogach
niecznością współpracy z innymi zarządca- o dużym nasileniu ruchu. Zdajemy sobie sprawę,
3) Przebudowa oraz budowa dróg
że czeka nas dużo pracy, ale pewne działania
mi dróg.
ul. Handlowej, ul. Przestrzennej,
zostały już podjęte. Wszyscy, którzy przemieszul. Południowej, ul. Wiklinowej
– Z jakimi zatem drogami mamy do czyczają się po naszym terenie wiedzą, że jednym
w Bielanach Wrocławskich
nienia?
z newralgicznych punktów, gdzie tworzą się
14 000 000 zł
– Na terenie naszej gminy znajdują się wszyst- bardzo duże korki, jest skrzyżowanie na drodze
kie rodzaje dróg, począwszy od autostrady, krajowej nr 8 w Magnicach. W planach jest
4) Przebudowa drogi
poprzez drogi krajowe, wojewódzkie, po- zastąpienie istniejącej sygnalizacji świetlnej
ul. Logistyczna/ul. Czereśniowa
wiatowe, gminne, a także drogi wewnętrzne dużo efektywniejszym pod względem płynnow Bielanach Wrocławskich/ Domasławiu
(wewnątrzosiedlowe). Pragnę zauważyć, że ści ruchu pojazdów rondem. Środki finansowe
3 500 000 zł
Gmina Kobierzyce nie ma możliwości samo- na przebudowę skrzyżowania przeznaczy in5) Budowa drogi Domasław – Tyniec Mały
dzielnego rozwiązania wszystkich problemów westor prywatny, który realizuje budowę hal
5 500 000 zł
związanych z usprawnieniem systemu komu- magazynowych w tym miejscu. Prowadziliśmy
nikacji, zarówno z powodów organizacyjnych, wielomiesięczne rozmowy oraz negocjacje
6) Budowa obwodnicy Małuszowa
jak i finansowych. Drogi wyższego rzędu są związane z tym tematem, które zakończyły
bardzo kosztowne zarówno w budowie, jak się sukcesem. Rozpoczęcie przebudowy pla7) Budowa chodnika w ul. Sportowej
i w eksploatacji. Niemniej jednak przygoto- nowane jest jeszcze w tym roku.
w Małuszowie
wujemy się do tego, aby w ciągu najbliższych
150 000 zł
– Jakich jeszcze rozwiązań dotyczy to stulat przebudować sieć dróg gminnych oraz prodium i co może być realizowane w pierw8) Budowa ciągu pieszo-rowerowego
wadzimy działania związane z doprowadzeszej kolejności?
(Tyniec Mały – Żerniki Małe)
niem do modernizacji dróg wyższego rzędu
850 000 zł
przez ich zarządców. Wszystko to ma na celu – Pierwszą realizacją, którą planujemy jest

modernizacja tej drogi musi być wspólną inwestycją z miastem Wrocław oraz Starostwem Powiatowym.
Tematów do zrealizowania jest sporo. Są
wśród nich większe i mniejsze, takie jak budowa chodników, tras rowerowych itp. Wszystkie
jednak są równie ważne, bowiem mają na
celu usprawnienie obecnych połączeń drogowych, modernizację układu komunikacyjnego, i dotyczą każdego, niezależnie od miejsca
zamieszkania. Mieszkańcy, czy południa, czy
północy przemieszczając się do Wrocławia
muszą skorzystać z sieci dróg północnej części
gminy, która często jest zakorkowana. Upłynniając ten ruch usprawniamy dojazd dla nas
wszystkich.
– Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

PREZENTAC JA ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH
NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
LOKALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH

nowe połączenie drogowe północnej części
gminy z Wrocławiem. Powstanie droga łącząca ulicę Przystankową z ulicą Wałbrzyską
– Jakich rozwiązań możemy oczekiwać?
poprzez ulicę Kobierzycką we Wrocławiu.
– Projektowana jest nowa droga S8 i wszyst– A co w kolejnych latach?
ko wskazuje na to, że ma być realizowany
tzw. wariant zachodni (z odchyleniem w kie- – Nowe połączenie z Wrocławiem, o którym
runku Sobótki). Są także rozpatrywane dwie wspomniałem powyżej, chcemy przedłużyć
koncepcje związane z przebudową autostrady w kierunku południowym, wzdłuż Bielan
A4. W pierwszej z nich mówi się o jej posze- Wrocławskich, Domasławia, aż do połączenia
rzeniu w istniejącym już przebiegu, natomiast z drogą powiatową Domasław – Księginice.
w drugiej – poszukuje się nowego korytarza,
ułatwienie codziennego życia naszych mieszkańców.

9) Budowa drogi powiatowej
w Krzyżowicach oraz w Małuszowie
10) Budowa ciągu pieszo-rowerowego
(Małuszów – Krzyżowice
– Żerniki Małe)
2 000 000 zł
11) Budowa chodnika przy ulicy
Racławickiej w Żernikach Małych
400 000 zł

12) Budowa chodnika
przy ul. Polnej oraz ul. Wiśniowej
w Owsiance
600 000 zł
13) Budowa drogi S8
14) Budowa ciągu pieszo-rowerowego
(Żurawice – Pustków Żurawski – Solna)
1 200 000 zł
15) Budowa chodnika w ulicy
Spółdzielczej w Damianowicach
600 000 zł
16) Przebudowa ul. Kłodzkiej
poprzez wykonanie lewoskrętu
w Pustkowie Wilczkowskim
17) Przebudowa drogi powiatowej
ul. Radosnej wraz z budową
ciągu pieszo-rowerowego
(Wrocław – Wysoka)
3 700 000 zł
18) Budowa ul. Błękitnej
w Bielanach Wrocławskich
1 800 000 zł
19) Budowa ul. Rekreacyjnej w Ślęzie
8 000 000 zł
20) Przebudowa skrzyżowania:
ul. Przystankowej, ul. Tulipanowej
i ul. Rekreacyjnej poprzez budowę
ronda w Ślęzie
6 000 000 zł
21) Budowa parkingu Park&Ride
w Bielanach Wrocławskich
800 000 zł
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1
2

7

17

18

3

19

21

4

20

5
6

22
23

7

22) Budowa drogi ul. Tulipanowej
(Ślęza – Księginice)
17 500 000 zł

8

9

11

24

10
27
26
28
30

24) Budowa ciągu pieszo-rowerowego
(Domasław – Księginice)
950 000 zł
25) Budowa obwodnicy Księginic
9 000 000 zł

12
13

29
31

26) Budowa chodnika w ulicy
Kwiatowej w Magnicach
400 000 zł
27) Budowa drogi gminnej wraz ze
skrzyżowaniem z drogą krajową nr 8
oraz drogą powiatową (rondo)
28) Przebudowa drogi
Kobierzyce – Chrzanów wraz
z budową ciągu pieszo-rowerowego
4 000 000 zł

14

32

15

25

23) Przebudowa drogi powiatowej
Tyniec Mały – Domasław

29) Przebudowa skrzyżowania
drogi krajowej nr 8 z ul. Bolońską
oraz drogą powiatową 1960D
100 000 zł

33

30) Budowa chodnika w ulicy
Łąkowej w Bąkach
800 000 zł
31) Budowa ciągu pieszo-rowerowego
(Królikowice – Wierzbice)
900 000 zł

16

32) Przebudowa drogi ul. Kasztanowej
wraz z budową chodników
w Cieszycach
1 000 000 zł

34

33) Budowa chodnika w ul. Partyzantów
w Dobkowicach
500 000 zł
34) Budowa chodników oraz
przebudowa dróg przy: ul. Leśnej,
ul. Szkolnej, ul. Strzelińskiej,
ul. Spadochroniarzy, ul. Wrocławskiej
w Tyńcu nad Ślęzą
4 200 000 zł
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ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych
zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w:

LOKALNYM PROGRAMIE
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów,
objęcie ich opieką gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej gminie.
Warunki uczestnictwa
Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne
oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze Gminy Kobierzyce.
Opis programu
1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca –
10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.
2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce – przeznaczone dla uczniów,
którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II
lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz.
1036 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
c) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie: I, II
lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej
wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.
3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
4. Zgłoszenie należy składać na formularzu Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy
Kobierzyce.
Do wniosku należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
c) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.
5. Termin składania wniosków: od 25 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
6. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:
• ePUAP Urzędu Gminy Kobierzyce (kompletny, wypełniony, podpisany wniosek
wraz z załącznikami);
• wrzucenie wniosków oraz załączników do urny, która znajduje się w holu Urzędu Gminy
w Kobierzycach;
• przesłanie wniosku oraz załączników pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.
UWAGA!
Wniosek należy wypełnić we wszystkich polach.
Bardzo ważny jest kontakt do rodzica/opiekuna prawnego
(numer telefonu oraz adres e-mail).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu
pod nr tel. 71 36 98 197 lub 71 36 98 196.
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Szanowni Państwo,
Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 18.05.2021 r.
została wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja nr WR.RZT.70.203.2021 zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Kobierzyce na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 01.06.2021 r. Dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia 31.05.2021 r.

Zarejestrujesz samochód
w Kobierzycach

W dniu 21.05.2021 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła Uchwałę nr XXIX/544/2021 w sprawie przedłużenia ustalonych w dniu 20.12.2019 r. dopłat do końca obowiązywania dotychczasowej taryfy ( tj. do 31.05.2021 r.) oraz
podjęła Uchwalę nr XXIX/545/2021 w sprawie dopłat w latach 2021-2024 dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kobierzyce.
Powyższy zapis oznacza, że przy zastosowaniu uchwalonych dopłat Rady Gminy na okres od 01.06.2021 r. do
31.05.2024 r.:
- cena za 1 m3 wody dla wybranych grup taryfowych będzie wynosić odpowiednio:
Termin
obowiązywania
dopłaty
01.06.2021 r.
– 31.05.2022 r.
01.06.2022 r.
– 31.05.2023 r.
01.06.2023 r.
– 31.05.2024 r.

Cena brutto za 1m³ wody dla
grup taryfowych W1,W1R, W2,
W2R, W4, W5, W6, W6R, W7, W7R
zgodnie z zatwierdzoną taryfą

Wysokość
dopłaty
brutto

Cena brutto za 1m³ wody dla
grup taryfowych W1,W1R, W2,
W2R,W4, W5, W6, W6R, W7, W7R
po uwzględnieniu dopłaty

4,91 zł

1,10 zł

3,81 zł

5,08 zł

1,08 zł

4,00 zł

5,08 zł

0,88 zł

4,20 zł

- cena za 1 m3 ścieków dla wybranych grup taryfowych będzie wynosić odpowiednio:
Termin
obowiązywania
dopłaty
01.06.2021 r.
– 31.05.2022 r.
01.06.2022 r.
– 31.05.2023 r.
01.06.2023 r.
– 31.05.2024 r.

Cena brutto za 1m³ ścieków dla
grup taryfowych S1,S2, S3, S4, S13
zgodnie z zatwierdzoną taryfą

Wysokość
dopłaty
brutto

Cena brutto za 1m3 ścieków dla
grup taryfowych S1,S2, S3, S4, S13
po uwzględnieniu dopłaty

10,12 zł

2,26 zł

7,86 zł

10,12 zł

1,87 zł

8,25 zł

10,31 zł

1,65 zł

8,66 zł

Biorąc pod uwagę powyższą Uchwałę, dla gospodarstw domowych (poza poborem wody do celów podlewania
przydomowych terenów zielonych) aktualna cena nie ulega zmianie, aż do 31.05.2022 r.

1 czerwca 2021 roku w Kobierzycach przy
ul. Wincentego Witosa 15, otwarty został
zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
W symbolicznej uroczystości otwarcia uczestniczyli Roman Potocki Starosta Powiatu
Wrocławskiego, Andrzej Szawan Zastępca
Starosty Powiatu Wrocławskiego, Ryszard
Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, Henryk
Łoposzko Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce, Piotr Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce, Maria Wilk Sekretarz Gminy
Kobierzyce, Miłosz Szczurowski Przewodniczący Komisji Dróg Powiatu Wrocławskiego
oraz Maciej Koba Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, który powiedział m.in. – Nasz zamiejscowy
punkt w Kobierzycach będzie realizował wyłącznie zadania związane ze sprawami rejestra-

- Najpierw otwarcie Komisariatu Policji, a teraz punktu o równie ważnym znaczeniu dla
mieszkańców nie tylko Gminy Kobierzyce, ale
również ościennych miejscowości takich jak
Sobótka, czy Jordanów Śląski. Zależy nam na
tym, aby takie zamiejscowe oddziały powstały
jeszcze w innych miejscach wokół Wrocławia
(w gminach Siechnice, Czernica, czy Długołęka), choćby po to, by umożliwić mieszkańcom
łatwiejszy dojazd i przyspieszyć sprawy związane np. z rejestracją pojazdów, czy po prostu
skrócić kolejki w Starostwie Powiatowym we
Wrocławiu. W tym celu podjęliśmy decyzję
o rozbudowie naszej siedziby, z jednej strony
po to by poprawić warunki pracy urzędników,
z drugiej zaś po to, by rosnąca z roku na rok
liczba mieszkańców naszego powiatu, miała
ułatwiony dostęp do poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

cyjnymi pojazdów i im pochodnymi. Do spraw,
które petent będzie mógł załatwić w delegaturze
należą między innymi: przerejestrowanie pojazdu (nowego, używanego, sprowadzonego
z zagranicy, elektrycznego oraz zabytkowego),
zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu, uzyskanie
adnotacji HAK, GAZ, dopisanie współwłaściciela oraz wtórniki dowodów rejestracyjnych
i kart pojazdów. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-14.00,
płatności dokonywać można wyłącznie kartą
lub posiadać potwierdzenie przelewu bankowego czy pocztowego. Sprawy związane
z uprawnieniami kierowców i sprawy związane z transportem drogowym realizowane są
jedynie w siedzibie Powiatu we Wrocławiu.

Otwarty dzisiaj w Kobierzycach punkt, to
również efekt dobrej współpracy z władzami
samorządowymi gminy, które wsparły naszą
inicjatywę, a którym z tego miejsca chciałbym
za to bardzo serdecznie podziękować.

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz grupy
taryfowe nie objęte ww. uchwałą Rady Gminy, od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2024 r. będą ponosić następujące opłaty:
Termin
obowiązywania
taryfy
01.06.2021 r.
– 31.05.2022 r.
01.06.2022 r.
– 31.05.2023 r.
01.06.2023 r.
– 31.05.2024 r.

Cena brutto za 1m³ wody dla grup taryfowych
W3,W3R, W8, W8R, W9, W9R, W10, W10R, W11,
W11R, W12, W12R, W13, W14, W15, W15R, W16,
W16R, W17 zgodnie z zatwierdzoną taryfą

Cena brutto za 1m³ ścieków dla
grup taryfowych S5, S6,S7, S8, S9,
S10, S11, S12 zgodnie z zatwierdzoną taryfą

4,91 zł

10,12 zł

5,08 zł

10,12 zł

5,08 zł

10,31 zł

Zmianie ulegają stawki opłat abonamentowych. Zachęcamy Państwa do składania zgody na wysyłkę
e-faktury bowiem to obniża wysokość ponoszonych opłat abonamentowych.
*Komunikat opracowano na podstawie aktualnej Taryfy oraz Uchwały Rady Gminy o dopłatach do wybranych
grup odbiorców. Zarówno Taryfa jak i Uchwała Rady Gminy, może ulec zmianie w trybie przewidzianym przez
przepisy szczególne. O ewentualnej zmianie taryfy będziecie Państwo każdorazowo niezwłocznie informowani.
Przedmiotowa taryfa obowiązuje do czasu wydania przez Wody Polskie nowej decyzji taryfowej na kolejny
okres rozliczeniowy.
Zatwierdzona taryfa została udostępniona przez KPWiK na stronie internetowej: http://kpwik.com, w Biurze
Obsługi Klienta przy ul. Wrocławskiej 44 w Bielanach Wrocławskich oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Kobierzyce: www.ugk.pl
Konrad Żechałko
Prezes Zarządu
KPWIK Sp. z o.o.

Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki zaznaczył, że w ostatnim czasie już po
raz drugi uczestniczył w ważnej uroczystości
w Kobierzycach.

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
dodał – Takie uroczystości, jak dzisiejsze symboliczne otwarcie tego punktu, wpisują się
w realizowaną od lat w Gminie Kobierzyce
strategię, którą można byłoby określić słowami – urząd bliżej petenta. Jestem przekonany,
że mieszkańcy naszej gminy z zadowoleniem
przyjęli fakt otwarcia w ostatnim czasie w Kobierzycach dwóch ważnych instytucji: Komisariatu Policji oraz zamiejscowego punktu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we
Wrocławiu. Od lat wspieramy takie inicjatywy
i nadal zamierzamy to robić dla dobra mieszkańców.
Janusz Kołodziej
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Srebrny KPR Gminy Kobier

KPR Gminy Kobierzyce ze srebrnym medalem w sezonie 2020/2021!
Kobierzyczanki uległy po rzutach karnych Młynom Stoisław Koszalin
3-4 (25-25 w reg. czasie gry) i dzięki wywalczonemu punktowi zdobyły
wicemistrzostwo Polski.
Wynik spotkania otworzyła Juliia Andriichuk. Przyjezdne od samego początku stosowały ciekawy manewr z siedmioma zawodniczkami w ataku. Kobierki
wyszły na pierwsze prowadzenie w spotkaniu w 7’, kiedy piłkę do siatki posłała
Kinga Jakubowska (3-2 w 7’). Obie ekipy długo budowały swoje akcje, szukając
pewnych sytuacji rzutowych. Gospodynie często próbowały podań na koło,
a te, jeśli dochodziły, skutecznym rzutem kończyła Zuzanna Ważna (6-4 w 11’).
W defensywie KPR-owi sporo problemów sprawiała Lesia Smolinh, a wyrównującą bramkę zdobyła Gabriela Urbaniak (7-7 w 17’). Taki stan rzeczy nie utrzymywał
się jednak zbyt długo. Dzięki aktywnej obronie kobierzyczanki ponownie szybko odskoczyły na dwa oczka (9-7 w 19’). W 23’ z gradacji kar czerwoną kartkę
otrzymała Zuzanna Ważna. Młyny wykorzystały grę w przewadze do odrobienia
strat (12-11 w 28’). Po pierwszej połowie w lepszej sytuacji były jednak gospodynie, które prowadziły dwoma bramkami – 14-12.
Po zmianie stron nieco lepiej zaczęły kobierzyczanki (17-14 w 35’). W pewnym
momencie na parkiet, łapiąc się za kostkę, upadła Kinga Jakubowska. Uraz nie
okazał się jednak groźny, bo rozgrywająca KPR-u po chwili wróciła do gry.
Żaden z zespołów nie odpuszczał w obronie, skutkiem czego co chwilę któraś
z zawodniczek lądowała na ławce kar (18-15 w 37’). Koszalinianki poprawiły
znacznie swoją grę w ofensywie i po chwili bramkę kontaktową zdobyła Juliia
Andriichuk (19-18 w 43’).
Mecz rozpoczął się w zasadzie od nowa na kwadrans przed końcem, kiedy do remisu doprowadziła Gabriela Harić (20-20 w 46’). Walka punkt za
punkt toczyła się przez resztę spotkania. Żaden z zespołów nie potrafił
wypracować przewagi. Kobierki za sprawą trafień Zoricy Despodovskiej oraz
Małgorzaty Buklarewicz wyszły na dwie bramki prowadzenia (25-23 w 56’).
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rzyce w sezonie 2020/2021

Końcówka należała jednak do przyjezdnych. Młyny Stoisław doprowadziły do
wyrównania w ostatniej minucie za sprawą Pauli Mazurek, która wykorzystała
rzut karny (25-25 w 59’). Chwilę później rozgrywająca miała szansę dać swojej
drużynie zwycięstwo, jednak pomyliła się z linii siedmiu metrów. Konkurs rzutów
karnych zakończył się wygraną koszalinianek 4-3. Jeden punkt dał Kobierkom
srebrny medal, ponieważ w Lublinie miejscowy MKS uległ Zagłębiu Lubin 20-30.
Najlepszymi zawodniczkami spotkania zostały Kinga Jakubowska z zespołu
gospodyń oraz Paula Mazurek z Młynów Stoisław Koszalin. Nagrody ufundował
oficjalny partner PGNiG Superligi kobiet, marka Lirene. Na parkiecie zapanowała szalona radość w drużynie KPR Gminy Kobierzyce.
– Nie wiem co mam powiedzieć, ten medal to spełnienie naszych wspólnych marzeń. Warto było cały sezon bardzo ciężko pracować – powiedziała po meczu trener Edyta Majdzińska. – Jesteśmy bardzo szczęśliwe, udało
się osiągnąć, to, co niemal było już stracone. Takich emocji w końcówce
nie zapomnę do końca życia. Bardzo dziękujemy naszym wspaniałym
kibicom za wsparcie w ciągu tego trudnego sezonu. Dziś wreszcie mogli
być z nami w hali, a ich doping bardzo nam pomagał. To srebro – to także
ich zasługa – dodała kapitan drużyny Mariola Wiertelak.
Po zakończonym meczu miały miejsce bardzo miłe wydarzenia. Najpierw wiceprezes PGNiG Superligi kobiet Piotr Należyty wręczył specjalne nagrody Gladiatory dla Kingi Jakubowskiej – zdobywczyni największej ilości bramek w sezonie
oraz Edycie Majdzińskiej – trenerce sezonu. Następnie odbyła się uroczysta
ceremonia wręczenia srebrnych medali za Wicemistrzostwo Polski w sezonie
2020/21, ogłoszono też wyniki Plebiscytu Sportu Gminy Kobierzyce (str. 22).
Ostatnim akcentem tego wieczoru było uroczyste pożegnanie zawodniczek:
Kingi Jakubowskiej, Karoliny Mokrzkiej, Martyny Michalak i Moniki Koprowskiej,
które w przyszłym sezonie nie będą reprezentować barw KPR Gminy Kobierzyce.
Marta Trzeciakiewicz / fot. Michał Ciechanowicz
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Jubileusz 30-lecia Święceń Kapłańskich
ks. Andrzeja Guźniczaka

Niedziela Zesłania Ducha Świętego w tym
roku, była okazją do uczczenia 30. rocznicy przyjęcia Święceń Kapłańskich, przez
księdza Andrzeja Guźniczaka, proboszcza
parafii pod wezwaniem Świętego Michała
Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą. Historia kapłaństwa tak wspaniałego człowieka zatoczyła koło, ponieważ 19 maja 1991 roku
Ksiądz Andrzej dokładnie w Święto Zesłania Ducha Świętego, odprawił swoją mszę
prymicyjną.
23 maja br. o godz. 12:15 w kościele w Tyńcu nad Ślęzą odprawiona została uroczysta
msza święta, podczas której homilię wygłosił
ks. Roman Rusinek SAC Pallotyn z Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla
w Ząbkach pod Warszawą.

W homilii do zebranych wskazywał w odniesieniu do ks. Andrzeja, że jest on przykładem
ciężko i z mozołem pracującego proboszcza.
Skromnego na zewnątrz, ale jakże bogatego
w dobroć i miłość dla drugiego człowieka.
Obecni na uroczystości byli znamienici goście, począwszy od rodziców naszego proboszcza wraz z najbliższymi, poprzez byłych
parafian z parafii w Boboszowie, Piekarach
i Dankowicach, a także wiernych i gości z całej
parafii położonej na terenie trzech gmin.
W tak ważnym dla lokalnej społeczności
wydarzeniu, nie mogło zabraknąć władz
samorządowych w osobach: Wójta Gminy
Kobierzyce Ryszarda Pacholika, Sekretarz
Gminy Kobierzyce Marii Wilk, oraz Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Łoposzko.

O oprawę muzyczną i prowadzenie śpiewu
zadbał nasz wspaniały organista Zbigniew
Cieśla wraz z chórem parafialnym z Tyńca
nad Ślęzą.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że mogliśmy wspólnie świętować
i przeżywać wraz z Tobą
nasz znamienity Jubilacie.
Za to jakim jesteś proboszczem,
Za to jakim jesteś kapłanem,
Ale przede wszystkim,
Za to jakim jesteś człowiekiem,
Nasze serca, umysły i ramiona,
Są otwarte dla twych nauk i przekazów.
Chcemy za Tobą podążać na chwałę
Pana Boga
Szczęść Boże!

Paczka dla potrzebujących
Franciszkańska fundacja Antoni, działająca we Wrocławiu, prowadzi od lat kuchnię
charytatywną. W tym trudnym czasie poszerzyła swoją działalność i przygotowuje
paczki również dla ubogich i będących na
kwarantannie. Bielańska społeczność z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego postanowiła
zebrać dla nich dary i zorganizowała akcję:
Podaruj paczkę bezdomnym i potrzebującym.
Pomimo trudnego czasu w jakim się znaleźliśmy, czasu pandemii, nasza społeczność
szkolna nie zawiodła przynosząc do szkoły dary, które zapakowaliśmy aż do 14 kartonów. Zebraną żywność i środki czystości
przekazaliśmy podopiecznym Fundacji Antoni, którzy na co dzień korzystają z jej pomocy.
Ponieważ w dobie pandemii liczba osób potrzebujących wzrosła, dlatego dary przekazaliśmy również osobom starszym, samotnym
oraz będącym w grupie ryzyka zachorowania
na koronawirusa, którym fundacja dostarcza
co tydzień paczki żywnościowe. Jeszcze raz
składam serdeczne podziękowania wszystkim
ludziom dobrej woli za okazane serce, wspaniałomyślność i gotowość niesienia pomocy.
Dzięki Państwu świat staje się piękniejszy.
Pamiętajmy, że dobro zawsze zwycięża.
Joanna Para

Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich parafian i darczyńców, Koła Gospodyń
Wiejskich w Tyńcu nad Ślęzą, na czele z przewodniczącą Bożeną Łabudą, sołtysa wsi Rochowice w Gminie Borów Iwony Szczęśniak,
sołtysa wsi Tyniec nad Ślęzą Waldemara
Winiarskiego, sołtysom wsi: Pustków Wilczkowski, Suchowice w Gminie Borów, Jaszowice, Rolantowice, Budziszów, Popowice
w Gminie Jordanów Śląski i Biskupice
w Gminie Jordanów Śląski. Wielkie podziękowania dla wszystkich pań, które przygotowały wspaniałe wypieki i słodkości na tę
uroczystość.
Składam serdeczne podziękowania za dary
doczesne i duchowe, dzięki którym możliwe
było godne przygotowanie tej wspaniałej
uroczystości.
Piotr Krawczyk
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Nauczyciele dzieciom

W związku z pandemią oraz brakiem możliwości zorganizowania Dnia Dziecka przez
instytucje zewnętrzne, nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, na ten
jeden wyjątkowy dzień, zamieniły się w aktorki teatralne. Przygotowując dla dzieci
specjalny prezent w postaci przedstawienia
teatralnego przeniosły swoich podopiecznych do zaczarowanego świata bajek. Dzieci
obejrzały dobrze wszystkim znaną i lubianą
bajkę o Czerwonym Kapturku.
Inscenizacja spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony widowni, a dzieci z zaciekawieniem śledziły sceniczne losy bohaterów.
Dużo radości sprawiło im także wypatrywa-

nie w jakie postacie wcieliły się ich wychowawczynie, na co dzień znane im z zupełnie
innych ról. W spektaklu było dużo śmiechu
i radości, nie brakowało też chwil grozy oraz
momentów zaskoczenia. Zaistniało wszystko
to, czego widz poszukuje w teatrze. Przedstawienie zwieńczyło wspólne odśpiewanie
piosenki pt. Witajcie w naszej bajce.
Spotkanie teatralne przyniosło wiele emocji zarówno dzieciom, jak i pracownikom.
Mamy więc nadzieję, że takie wydarzenia
zagoszczą na stałe w repertuarze Przedszkola Samorządowego w Ślęzie.
Małgorzata Szima-Suchecka
Ewa Lachaut

Wyprawa po skarb piratów
Z okazji Dnia Dziecka dzieci z Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej pod opieką
Katarzyny Tomaszek stanęły przed nie lada
wyzwaniem.
Odważne przedszkolaki odwiedził niezwykły
gość – Kapitan Hak, który przekazał wiadomość od Pirata Barnaby o ukrytym skarbie
pirackim. Przedszkolaki, by odnaleźć ukrytą przesyłkę, musiały przejść przez piracki
chrzest oraz przyjąć nowe morskie przydomki. Po przyjęciu dzieci do grona piratów,
otrzymaniu pirackich atrybutów i nadaniu
dzieciom morskich przydomków, rozpoczęła
się przygoda. Na znak przymierza z piracką
bracią naszym przedszkolakom urosły brody
i wąsy. Dzieci własnoręcznie wykonały piracką banderę, następnie kierując się znakami,
odnajdywały miejsca oznaczone piracką fla-

gą, gdzie znajdowały się zadania. Po każdym
wykonanym zadaniu dzieci otrzymywały
część mapy. Pirackie wyprawy nie mogą
się odbyć bez wspaniałych okrętów. Dzieci
w jednym z zadań musiały narysować kolorową kredą wymarzone okręty pirackie
na chodniku. Zwieńczeniem zmagań był
tor przeszkód, w którym przedszkolaki prezentowały swoją sprawność fizyczną oraz
kreatywność. Między innymi przechodziły
krętą liną nad przepaścią czy rzucały kulami
do celu.
Po zdobyciu ostatniego kawałka mapy, złożeniu jej w całość i przyklejeniu na kartonie
dzieci wyruszyły na wielkie poszukiwanie
skarbu. W odnalezionej skrzyni znajdowały
się przeróżne upominki dla małych piratów
m.in. bańki mydlane oraz lizaki.
Katarzyna Tomaszek
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Eksperci historii
współczesnej

Solidarność to my – pod takim hasłem przewodnim została przeprowadzona XXI edycja konkursu Od Solidarności do III RP adresowanego do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z województwa
dolnośląskiego. Odbywał się on w różnych
kategoriach wiekowych i w trzech etapach:
szkolnym, powiatowym oraz wojewódzkim.
W pierwszym etapie zostały wyłonione trzyosobowe drużyny, które reprezentowały
swoje szkoły w dalszych częściach konkursu.
Kolejnym był test wymagający od uczestników wykazania się obszerną wiedzą o wydarzeniach z okresu PRL, kwalifikujący drużyny
do finału. Ostatnim zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej wywiad z działaczem Solidarności bądź
ze świadkiem tamtych wydarzeń, z którym
uczniowie naszej szkoły poradzili sobie doskonale. Drużyna w składzie: Irena Ulatowska,
Urszula Pandel i Mikołaj Biernat z klasy
VI Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich zajęła I miejsce w konkursie.
W swojej prezentacji przedstawili wycieczkę
po niemych świadkach historii – miejscach
we Wrocławiu związanych z działalnością

opozycyjną w okresie PRL oraz przeprowadzili wywiad z uczestniczką strajków Czesławą Połukord. Z kolei uczniowie Paulina Skonieczna, Krystian Zawisza oraz Piotr Krzak
z klas VIII w ramach swojej prezentacji przeprowadzili wywiad z byłym Prezydentem
Wrocławia, działaczem Solidarności i posłem
na sejm, Stanisławem Huskowskim. Prezydent w rozmowie, na prośbę uczestników,
wyjaśnił, dlaczego Solidarność należy rozumieć jako ideę, ruch społeczny oraz międzyosobową relację. Opowiedział także o słynnej
akcji uratowania 80 milionów Solidarności,
w której brał udział. Praca uczniów zapewniła im II miejsce w finale konkursu. Konkurs od lat cieszy się wielką popularnością,
szczególnie w naszej gminie. Jego patronami
są Prezydent Wrocławia oraz Dolnośląski
Kurator Oświaty. Wyniki zostały ogłoszone
przez przedstawicieli IPN: dra Stanisława
A. Bogaczewicza oraz Piotra Klimczaka. Na
relację z tego wydarzenia zapraszamy na
stronę internetową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich do zakładki: aktualności.
Agnieszka Snella

Mali studenci
Uniwersytet Dzieci w Klasie to nie tylko scenariusze lekcji, ale także bezpłatne projekty edukacyjne, które zrealizowane są z uczniami z różnych klas przez cały rok szkolny!
Można wybrać jeden projekt z różnych
dziedzin nauki m.in. z nowych technologii,
przyrody, matematyki, sztuki, przedsiębiorczości i techniki. W roku szkolnym 2020/2021
uczniowie klasy 2c zostali studentami Uniwersytetu Dzieci w Klasie, który został objęty
patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i biorą udział w projekcie:

Mali Matematycy. Gdzie kryje się matematyka?
Projekt polega na realizacji 8 lekcji o tematyce
matematycznej. W ich trakcie dzieci oglądają
8 miniwykładów, prowadzonych przez naukowców i ekspertów, rozwijają swoje kompetencje − planowania, krytycznego myślenia, wyciągania wniosków i współpracy, uczą
się poprzez zabawę − eksperymentowania,
konstruowania i badania, dowiadują się, jak
pracować metodą projektu i wykorzystywać
w praktyce zdobytą wiedzę.
Lilla Gajewska-Piwowarczyk

Powrót do szkoły

Ekologiczny turniej

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień
Ziemi, największe ekologiczne święto świata. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania,
zawodu czy wieku. Z tej okazji uczniowie klas
pierwszych Szkoły Podstawowej im. UNICEF
w Bielanach Wrocławskich wzięli udział w turnieju techniczno-plastycznym Ekozabawka.
Głównym jego celem było przybliżenie uczniom znaczenia pojęcia przyroda, ekologia i recykling, a także propagowanie idei troski o środowisko naturalne wśród uczniów i rodziców.

Zadaniem naszych podopiecznych było
wykonanie zabawki z surowców wtórnych
i materiałów ekologicznych. Powstało wiele
ciekawych prac, wykonanych z różnorodnych materiałów. Komisja konkursowa miała
nie lada wyzwanie, aby wyłonić zwycięzcę.
Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie
dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy. Każda okazja jest wskazana, aby dzieciom
uświadamiać, że nawet mały człowiek może
zadbać o swoją planetę.
Izabella Kołwa

O poranku 17 maja 2021 r. radosny gwar
dziecięcych rozmów rozbrzmiewał na korytarzach szkolnych. Uczniowie starszych
klas Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
po kilku miesiącach znów są w klasach.
Radości nie ukrywali również nauczyciele,
którzy wreszcie mogli spotkać się ze swoimi podopiecznymi. Lekcje upływały w miłej atmosferze, rozmowom nie było końca,
a i tematów nie brakowało po tak długim
czasie rozłąki.
Po długim okresie wyłącznie nauki zdalnej,
bo od października 2020 r., znów odbywają
się zajęcia stacjonarne dla klas IV-VIII w szkołach podstawowych. Nauka odbywa się
w systemie tzw. hybrydowym, czyli część
klas uczy się zdalnie, a część stacjonarnie.

Do nauki stacjonarnej w kobierzyckiej szkole
podstawowej przystąpiło sześć z trzynastu
oddziałów klas 4-8. Uczniowie ci realizowali
lekcje w klasach przez cztery dni, po czym
nastąpiła zamiana i w szkole powitaliśmy
pięć kolejnych oddziałów. Natomiast uczniowie klas ósmych do czasu egzaminu
zewnętrznego pracowali w systemie zdalnym i korzystali z konsultacji indywidualnych
z przedmiotów egzaminacyjnych w szkole.
W budynku szkoły nadal obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa – dystans,
dezynfekcja, maseczki. Pomieszczenia są
codziennie dezynfekowane. Każda klasa ma
zajęcia w jednej sali, a podczas przerw przebywa tylko w wyznaczonej strefie.
Ewa Jakimów
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Egzamin ósmoklasisty w przygotowaniach
Egzamin to wyzwanie nie tylko dla uczniów
czy nauczycieli, ale również rodziców, którzy martwią się o przyszłą edukację swoich
dzieci. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bielanach Wrocławskich od wielu lat utrzymuje się wysoki poziom edukacji, czego potwierdzeniem są liczne osiągnięcia naszych
uczniów w różnych dziedzinach nauki i sportu. Atutem szkoły są twórcze, innowacyjne
metody nauczania, indywidualne podejście
do ucznia oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Efektem długofalowych działań,
podejmowanych w szkole, mają być przede
wszystkim jak najlepsze wyniki nauczania
oraz wysoki poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wymaganych podczas egzaminów zewnętrznych.
W przygotowaniu uczniów dużą rolę odgrywa przemyślany system diagnozowania.
Systematycznie przeprowadzane są wewnętrzne sprawdziany wiedzy i umiejętności oraz zewnętrzne egzaminy próbne dla
klas 8. Analiza wyników pomiaru dydaktycznego pozwala na wskazanie mocnych stron
uczniów oraz obszarów, nad którymi należy
szczególnie pracować. Dzięki temu nauczyciel może podejmować działania zmierzające do poprawy efektywności nauczania,
biorąc pod uwagę potrzeby oraz możliwości
poszczególnych zespołów klasowych i indywidualnych uczniów.

Ważnym elementem działań, przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych,
są dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych
oraz spotkania w ramach realizacji programu
Koła Integracji Wiedzy. Głównym celem tych
zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z wymogami
CKE. Podczas nauki zdalnej zostały zorganizowane również konsultacje stacjonarne, podczas których uczniowie klas 8 mają
możliwość spotykania się z nauczycielami
przedmiotów egzaminacyjnych, w celu indywidualnego omówienia zagadnień wymagających usystematyzowania i utrwalenia.
Na początku grudnia 2020 r. stacjonarnie
przeprowadziliśmy próbny Egzamin Ósmoklasisty Operonu, a w marcu nasi uczniowie
wzięli udział w egzaminie próbnym WSIP-u,
który przebiegał zgodnie z zachowaniem
zasad reżimu sanitarnego. Opracowany
w szkole plan działań, jego systematyczne
wdrażanie i udoskonalanie, motywuje młodzież do podejmowania wyzwań, wymiany
doświadczeń, wyrównywania braków edukacyjnych. Uczy samodoskonalenia i obiektywnej oceny własnych osiągnięć, a jego
efektem są wysokie wyniki naszych uczniów
uzyskiwane podczas egzaminu kończącego
szkołę podstawową.

Zabawy ze sztuką
w Przedszkolu
Samorządowym
w Kobierzycach

Jest nam bardzo miło poinformować, że
nasi uczniowie uzyskali najlepszy wynik na
Dolnym Śląsku z próbnego egzaminu ósmoklasisty OPERONU, który odbył się w grudniu 2020 r. Również w tym roku, w maju,

trzymaliśmy kciuki za naszych ósmoklasistów, życząc im powodzenia.
Wioletta Kamińska
Anna Lipińska
Katarzyna Mielcarek

Gminny Konkurs
Fotograficzny

Jagoda Jungowska – Wiosna nad morzem

Grupa Krasnali (sześciolatki) w tym roku
szkolnym realizowała zadania z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. Zabawy
sztuką. Głównym celem projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
Przedszkolaki tworzyły wiele prac plastycznych, rozwijając kreatywność oraz wiarę we
własne siły. Zapoznały się z wybranymi dziełami i ich twórcami (Salvador Dali, Paul Ce-

zanne, Piet Mondrian) doskonaliły umiejętności konstrukcyjne, poznały nowe techniki
plastyczne, rozwijały kompetencje cyfrowe,
umiejętność krytycznego myślenia, odkrywały swoje talenty.
Projekt bardzo podobał się przedszkolakom,
dzieci poprzez zabawę rozwijały aktywność
twórczą oraz umiejętność wspólnego działania.
Agnieszka Dobrzańska

7 maja 2021r. odbyło się rozstrzygnięcie
Gminnego Konkursu Fotograficznego Wiosenne inspiracje zorganizowanego przez
Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas I-III. Celem było uwrażliwianie
uczniów na piękno przyrody oraz popularyzację fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

III miejsce – Anton Stopkin, klasa IIb – Bielany Wrocławskie
Wyróżnionymi uczestnikami zostali:
Aleksandra Wiatroszak – IIb – Bielany Wrocławskie
Marcel Terlikowski – IIb – Bielany Wrocławskie
Fundatorem nagród było Vantime Studio,
fotograf Dariusz Bajak. Mali fotografowie
w nagrody dostali vouchery na profesjonalne sesje zdjęciowe, nagrody rzeczowe niespodzianki oraz pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Jagoda Jungowska, klasa IIIc – Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuBielany Wrocławskie
jemy i gratulujemy. Zapraszamy do kolejII miejsce – Jan Ulatowski, klasa IIIc – Bielany nych organizowanych przez nas konkursów.
Wrocławskie
Izabela Błaszczyk
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Bardzo Młoda Kultura po raz drugi w Kobierzycach

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany
i finansowany przez Narodowe Centrum
Kultury. Jego celem jest wzmacnianie
roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez
pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego
potencjału kultury. Operatorem wojewódzkim na terenie Dolnego Śląska jest Ośrodek
Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu.
W ramach programu, ogłoszony został kon-

kurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. ODA Firlej realizuje
program z udziałem partnerów – instytucji
kultury z terenu Dolnego Śląska. Partnerami
programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw
Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury.

Restauracja pomnika
św. Jana Nepomucena
w Tyńcu nad Ślęzą
Projekt pn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na pomniku
św. Jana Nepomucena w Tyńcu nad Ślęzą
został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W maju 2021 r.
podpisano z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotem projektu są prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy jednym
z najcenniejszych zabytków w Gminie Kobierzyce, jakim jest pomnik św. Jana Nepomucena autorstwa znanego rzeźbiarza,
Johanna Georga Urbansky’ego. Celem zaplanowanych prac jest powstrzymanie destrukcji obiektu. Potrzebę realizacji inwestycji wymusza stan techniczny pomnika, który jest
rozbudowaną kompozycją rzeźbiarską. Na
wszystkich elementach zabytku widoczna
jest postępująca erozja piaskowca – w wielu
miejscach bloki są mocno wypłukane, mają
głębokie wżery. Widoczne są także liczne
ubytki formy rzeźbiarskiej. Skradziona została figura putta (aniołka), pierwotnie znajdująca się na podstawie figury świętego.
Wszystkie elementy pomnika wymagają
pilnego podjęcia zabiegów konserwatorskich i restauratorskich. Projekt zakłada m.in.
oczyszczenie obiektu z nawarstwień, dezynfekcję, wzmocnienie osłabionej struktury
piaskowca, uzupełnianie ubytków, oczyszczenie z korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów. Brakujące
elementy pomnika zostaną zrekonstruowane, w tym również skradzione putto. Pomnik
jest znakiem historii i obiektem dziedzictwa
kulturowego, o które w szczególny sposób
należy dbać i chronić. Jesteśmy przekonani,
że wykonanie zaplanowanych prac przywróci świetność pomnikowi i zachowa dla
okolicznych mieszkańców najcenniejszy do-

W naborze tegorocznym wygrało osiem przy niewielkich nakładach połączyć kulturę
inicjatyw z terenu Dolnego Śląska. Oto zwy- i sztukę z edukacją i dbałością o środowisko,
cięzcy:
w którym żyjemy. Dzięki finansowemu wspar1. Karolina Maliszewska – Projekt Maszyna ciu projekt ma okazję zaistnieć w naszej gminie. Adresatami bezpośrednimi są uczniowie
2. Katarzyna Wawrzyniak – ZwierzoDWÓR,
ze SP w Tyńcu Małym w wieku 10-13 lat i ich
czyli sąsiedzie podaj łapę!
rodzice, a pośrednimi – wszyscy uczniowie
3. Monika Kręcisz-Kozłowska – Naprzeciw
i kadra nauczycielska SP w Tyńcu Małym.
sztuce
4. Krystyna Korman-Mażol – OD-zapomniane Realizacja zamierzeń projektowych nastąpi
w kilku etapach:
5. Joanna Krasowska – Ruch Miejski – ZIN
I. Etap to wycieczka do PSZOK w Pełczycach,
artystyczny
gdzie uczniowie zobaczą, jak kończy się los
6. Natalia Kaszuba – #HistorieZaplątane
zbędnej odzieży. Tam też przedstawiciel fir7. Karolina Jefmańska – Terra incognita
my WPO ALBA S.A. wspierającej projekt, za8. Krystyna Burska –Jeans II życie – sztuka pozna uczniów ze szczegółami selektywnekreacji (Kobierzyce)
go zbierania odpadów i wręczy im materiały
Krystyna Burska – liderka zespołu, stworzyła
projekt zatytułowany: Jeans II życie – sztuka
kreacji. Z liderką ściśle współpracuje Kobierzycki Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb
odbiorców bezpośrednich (dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Tyńcu Małym) w zakresie:
1) Sztuki – potrzeby wyrażania siebie, dzięki
twórczej w pracy z tkaniną (projektowanie,
szycie, zdobienie), indywidualnych potrzeb
estetycznych, a także sfery poznawczej w zakresie mody i jej związków z kulturą. Efektem długofalowym prezentacji gotowych
prac będzie pobudzenie ekspresji twórczej
u innych dzieci, uwrażliwienie na ochronę
środowiska i traktowanie z szacunkiem jego
zasobów, kształtowanie właściwych wzorców zachowań proekologicznych. 2) Edukacji – potrzeby nabycia nowych umiejętności
i technik (projektowanie, szycie, zdobienie,
autoprezentacja, konferansjerka, występ
publiczny), poznawczej – w zakresie ekologii, ochrony środowiska i oszczędzania jego
zasobów oraz ogólnej wiedzy o gospodarce
odpadami – odbiorcy bezpośredni. Projekt
odpowiada także potrzebom poznawczym
fot. Marcin Mazurkiewicz
odbiorców pośrednich pokazując, jak krerobek materialny i duchowy poprzednich atywnie można odmienić używaną odzież,
pokoleń.
a równocześnie zadbać o środowisko. Są nimi
Wartość inwestycji objętej dofinansowa- uczniowie, rodzice i kadra nauczycielska, któniem to 333 176,25 zł brutto. Dofinansowa- rzy mając dostęp do materiałów i nagrań
nie ze środków UE w ramach Europejskiego z wycieczki, warsztatów, prelekcji, wystawy
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza- i pokazu, mogą je wykorzystać do dalszej
edukacji. Nastąpi też wzbogacenie i rozszerów Wiejskich wyniosło 142 000,00 zł.
Projekt Przeprowadzenie prac konserwator- rzenie oferty dydaktycznej szkoły w powiąskich i restauratorskich na pomniku św. Jana zaniu z partnerami biorącymi udział w proNepomucena w Tyńcu nad Ślęzą jest realizo- jekcie. 3) Zostanie spełniona potrzeba intewany w ramach Strategii Rozwoju Lokalne- gracji społecznej – projekt zainspiruje lokalgo Kierowanego przez Społeczność Lokalnej ną społeczność, w tym dzieci i ich rodziców
Grupy Działania na rzecz zrównoważonego do większego zaangażowania i solidarnego
rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, działania na rzecz środowiska. Ma on też
Siechnice, Żórawina, Domaniów - Lider A4 na zwrócić uwagę jego odbiorców na rozmiary
i skutki bezmyślnego marnotrawstwa zasolata 2015-2022.
Anna Dudarska bów Ziemi i pokazać, że można umiejętnie,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

edukacyjne.
II. Etap to wykład, który wygłosi nauczyciel
ze SP w Tyńcu Małym – Beata Foks o sztuce ubioru, historii mody, zawierający także
materiał edukacyjny z zakresu ekologii (produkcji materiałów, ich wykorzystania i marnotrawienia).
III. Etap – warsztaty, które poprowadzi artysta
plastyk, krawcowa i projektantka, mgr sztuki
Katarzyna Marczyńska. Uczestnicy warsztatów zdobędą nowe umiejętności i techniki
z zakresu projektowania, z uwzględnieniem
stylów w modzie, a także kreacji własnego
wizerunku; zaprojektują swój nowy wyrób
na bazie starego, uszyją go i ozdobią, co pobudzi ich kreatywność i rozwinie zdolności
artystyczne.
IV. Etap to pokaz mody i ewaluacja programu
realizowanego przez dzieci. Odbędzie się sesja zdjęciowa z ich udziałem i prezentacja gotowych prac. Pokazowi towarzyszyć będzie
oprawa muzyczna i występ artystyczny sekcji tanecznej KOK. Wydarzenie odbędzie się
w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej
w Tyńcu Małym.
W obecnej chwili nabór dzieci do udziału
w projekcie dobiega końca. Prowadzi go
ww. szkoła w Tyńcu Małym. 23 czerwca br.
w obiekcie KOK w Tyńcu Małym, przy ulicy
Domasławskiej 10, odbędzie się spotkanie
organizacyjne lidera i zespołu projektowego
z uczestnikami i artystą plastykiem – Katarzyną Marczyńską, podczas którego dzieci
przedstawią koncepcje swoich prac, omówią szczegóły projektu i jego etapy.
24 czerwca br. zorganizowany będzie wyjazd edukacyjny, o którym mowa wyżej, do
PSZOK w Pełczycach.
Szczegółowe terminy warsztatów i wszystkie
informacje dot. realizacji tego projektu będą
umieszczane na Facebooku i stronie KOK:
www.kultura-kobierzyce.pl.
Joanna Szymkowska
Krystyna Burska
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Izabella Frączyk w kobierzyckiej bibliotece!

W niedzielę 13 czerwca odbyło się pier- powieść Pokręcone losy Klary. Obecnie w dowsze spotkanie autorskie w 2021 roku. robku pisarskim naszego gościa znajduje
Gościem biblioteki w Kobierzycach była się ponad 20 poczytnych powieści, m.in. Do
znakomita pisarka, autorka powieści oby- trzech razy sztuka, Siostra mojej Siostry, Koniec
czajowych o zabarwieniu komediowym świata oraz cykl Kobiety z odzysku czy Stajnia
i satyrycznym Izabella Frączyk.
w Pieńkach.
Autorka z wykształcenia ekonomistka, przez
wiele lat pracowała w korporacjach, gdzie
zajmowała się tworzeniem i zarządzaniem
działami handlowymi. Pisarstwem zajęła się
w 2009 roku. Jej debiutem literackim była

Na początku naszego niedzielnego spotkania, dowiedzieliśmy się co spowodowało, że
Izabella Frączyk została pisarką. Okazuje
się, że swoją karierę zawdzięcza adoptowanemu psiemu przyjacielowi (Tornado),

którego przygody opisywała i zamieszczała
na forum internetowym. Pisarka wyznała,
że początki nie były łatwe, a swoje pierwsze
książki musiała wydawać samodzielnie.

Pisze spontanicznie, pozwalając historii i bohaterom rozwijać się w często zaskakujący,
nawet dla niej sposób. Bardzo starannie jednak przygotowuje się do spisywania swoich
Podczas spotkania autorka chętnie opo- historii. W ten sposób poznała m.in. blaski
wiadała przezabawne anegdotki dotyczące i cienie pracy na stacji benzynowej, stacji
pracy twórczej, ale także swojego życia. narciarskiej czy hodowli strusi.
Z humorem odpowiadała na pytania czy- Na zakończenie spotkania pisarka skłatelników. Okazało się, że najczęściej pisze dała autografy na książkach zakupionych
książki przy stole w kuchni, w czasie kwaran- przez naszych czytelników. Nie zabrakło
tanny wygospodarowała miejsce w piwnicy, również wspólnego zdjęcia z autorką.
natomiast druga część książki Stajnia w Pień- Zapraszamy wszystkich na kolejne ciekawe
kach została napisana na kolanie w garażu. spotkanie biblioteczne, które odbędzie się
Dowiedzieliśmy się również, że pani Izabella już we wrześniu.
nie tworzy planów i schematów powieści.
Monika Sankowska

Dodatkowe środki
na wdrażanie lokalnej
strategii rozwoju
Stowarzyszenie Lider A4 niebawem zaprosi Państwa do konsultacji zmian w naszej
Lokalnej Strategii Rozwoju, a wszystko to
za sprawą możliwości pozyskania dodatkowych środków. W naszym przypadku
będzie to kwota około 2 milionów złotych,
które przede wszystkim przeznaczone będą
na wsparcie rozwoju naszych przedsiębiorców, także osób, które chciałyby uruchomić
swój własny biznes. Mamy nadzieję, że
procedura pozyskiwania dodatkowych
środków sfinalizuje się jeszcze w tym
roku i w roku 2022 będziemy mogli ogłosić
nabory wniosków o przyznanie pomocy.

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w celu podpisania umów przyznania pomocy. Szczęśliwców, którzy znaleźli się w limicie dostępnych środków jest
około trzynastu uwzględniając fakt, że limit
dostępnych środków w PLN zwiększy się ze
względu na aktualny kurs euro do złotego.
Ruszają także projekty grantowe z edycji
2020. To siedem projektów obejmujących
łącznie aż 34 granty. Grantobiorcy, dzięki
otrzymanemu wsparciu, zrealizują szereg
różnorodnych działań na rzecz społeczności
lokalnych. Będą to m.in.: nasadzenia zieleni,
wydarzenia kulturalne i szkoleniowe nowa
Tegoroczny nabór na dofinansowanie ope- infrastruktura aktywności kulturalnej i rekreracji w zakresie rozwoju działalności gospo- acyjnej lub jej doposażenie. Pierwsza umowa
darczej został zakończony. Cieszył się dużą na realizację projektu grantowego pt. Rozwipopularnością, wpłynęły wnioski na łączną jamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na
kwotę dofinansowania ponad 4 miliony obszarze Lider A4 jest już podpisana, wkrótce
złotych. Aktualnie wnioski o przyznanie następne.
Zespół Lider A4
pomocy są już procedowane przez Urząd
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Nauczyciel roku 2019
w szachach

Judocy z Tyńca Małego
z wizytą u wójta

Gmina Kobierzyce od wielu lat wspiera
Uczniowski Klub Sportowy Judo w Tyńcu
Małym.

Krzysztof Krupa nauczyciel ZSP w Wysokiej,
otrzymał najwyższą nagrodę w Szachach
Polskich – statuetkę Hetmana. Kapituła
Nagrody Hetmana uznała go Nauczycielem Roku 2019!

niane są wyjątkowe sukcesy i zasługi środowiska szachowego w Polsce. Podsumowują
miniony rok kalendarzowy. Hetmany 2019
przyznano z powodu pandemii wyjątkowo
w kwietniu 2021 r.

Szachy to Wszystko – Sztuka, Nauka i Sport.
Nauczyciel Roku pracując przez lata z dziećmi
i młodzieżą zdobył pewność, że królewska
gra przynosi wszelkie... dobra i radość!

Gala wręczenia Hetmanów odbywa się podczas uroczystego rozpoczęcia indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów. Ostatnia
Gala odbyła się w Bydgoszczy 28 kwietnia br.
pod Patronatem Premiera RP Mateusza Mo40 lat działalności, a 5 lat w ZSP w Wysokiej
rawieckiego i właśnie na niej nasz Nauczyciel
to tysiące miłośników szachów. Za KrzyszKrzysztof Krupa otrzymał najwyższą nagrodę.
tofem Krupą wiele sukcesów, a ile jeszcze
Halina Frodyma
przed nim i naszymi uczniami?
Dyrektor ZSP w Wysokiej
Hetman – to statuetka przyznawana przez
Polski Związek Szachowy. Od 2013 r. wyróż-

Wings For Life
World Run 2021

8 maja br. odbył się międzynarodowy bieg
Wings For Life World Run 2021, w którym
uczestniczyli m.in. członkowie naszej sekcji
Nordic Walking z Bielan Wrocławskich. Bieg
jest znany na całym świecie i wspiera ludzi
z ciężkimi schorzeniam po to, by mogli
wrócić do społeczności.

Wśród uczestników była 76-letnia Aleksandra Baca, która w tym wielkim przedsięwzięciu zajęła 8. miejsce na świecie w swojej
kategorii wiekowej.
Zapraszamy wszystkich do sportowej aktywności i skorzystania z naszej oferty.
KOSiR

Tyniec Mały oraz trener Radosław Zamęcki.
Goście relacjonowali jak radzą sobie z treningami w czasie pandemii, wskazali najwiękTreningi judo, prowadzone przez znakomite- sze sukcesy sportowe i bolączki, wynikające
go trenera Radosława Zamęckiego, są bardzo z pandemicznych obostrzeń, mówili również
lubiane i doceniane przez dyrekcję tynieckiej o planach na najbliższą sportową przyszłość.
szkoły. A tam gdzie radość, pasja i zaanga- Spotkanie było także okazją do wręczenia
żowanie – tam przychodzą dobre sportowe Wójtowi jubileuszowej odznaki z okazji 10-lewyniki. Młodzi adepci judo z Tyńca Małego cia Zabawy z Judo oraz Złotej Honorowej Odjuż się mają czym pochwalić na arenie po- znaki Polskiego Związku Judo. Odznaczenie
wiatowej, dolnośląskiej, a sukcesy ogólnopol- przyznano Wójtowi Pacholikowi we wrześniu
skie także powoli się pojawiają. W roku 2020 2020 roku, ale sytuacja pandemiczna nie
i 2021 medalistami Mistrzostw Dolnego Ślą- pozwoliła zorganizować planowanej uroczyska w barwach UKS Judo Tyniec Mały zostali: stości jubileuszu, na której miało się odbyć
Wojciech Piotrowski, Maja Krasińska, Pola oficjalne wręczenie odznaczenia.
Pączko, Michał Kiereś i Maksymilian Sztul. Judokom z Tyńca Małego życzymy wielu sukAby podsumować dotychczasową współpracę i przedstawić plany na najbliższą przyszłość, Wójta Ryszarda Pacholika odwiedzili:
Dorota Krasińska, wiceprezes UKS Judo

cesów sportowych, a ich opiekunom i trenerom dalszej pasji i zaangażowania w kształtowanie młodych talentów.
Wojciech Duczek
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Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
zorganizował 1 czerwca Dzień Dziecka na
sportowo. Atrakcje zostały przygotowane
w dwóch lokalizacjach: w Bielanach Wrocławskich oraz Kobierzycach. W turniejach
piłkarskich wzięło udział aż 150 dzieci.
W Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama
Wójcika w Kobierzycach uczestnicy mogli
się sprawdzić w różnych konkurencjach
sprawnościowych. Dodatkowo w Bielanach Wrocławskich na Arkalandii odbył
się turniej koszykarski, w którym rywalizowało ok. 60 koszykarzy w różnych kategoriach wiekowych.
Na zakończenie sportowych zmagań na
dzieci i młodzież czekał słodki poczęstunek
oraz pamiątkowe medale.
Cyprian Łoposzko

Sportowy Dzień Dziecka
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II Plebiscyt Sportu Gminy Kobierzyce

Zakończenie sezonu w PGNiG Superlidze
kobiet w piłce ręcznej i mecz KPR Gminy
Kobierzyce z drużyną Młyny Stoisław Koszalin, po którym okazało się, że piłkarki
z Kobierzyc wywalczyły srebrne medale
w Drużynowych Mistrzostwach Polski
w sezonie 2020/21 (str. 12-13), było dobrą
okazją, by nagrodzić laureatów II Plebiscytu Sportu Gminy Kobierzyce 2020. Ze
względu na ograniczenia spowodowane
pandemią koronawirusa nie można było
wcześniej przeprowadzić tej ceremonii.

SPORTOWIEC ROKU
1. Kinga Jakubowska
2. Beata Kowalczyk
3. Natalia Janas

Przedstawiamy obok wyniki plebiscytu
i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z tego radosnego wydarzenia.

DRUŻ YNA ROKU
1. KPR Gminy Kobierzyce
2. KPR Kobierzyce drużyna młodzieżowa
3. Basket KOSiR

MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU
1. Alicja Poniatowska
2. Katarzyna Stachów
3. Kalina Smoleń
TRENER ROKU
1. Edyta Majdzińska
2. Dariusz Wolny
3. Karol Jaśko
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Zawody Wędkarskie
Koła nr 8 Kobierzyce

6 czerwca br. odbyły się indywidualne zawody spławikowe Koła nr 8 Kobierzyce.
20 miesięcy pandemicznej przerwy dało
się we znaki wszystkim zapalonym wędkarzom z kobierzyckiego koła. Wyczekiwanej, pierwszej wędkarskiej rywalizacji
po przymusowej przerwie, towarzyszyła
piękna, słoneczna pogoda.

w niewielkich, lecz zgodnych z regulaminem
rozmiarach.

Najlepszym wędkarzem czerwcowych zawodów okazał się Marek Lichota z wynikiem
1,71 kg. Drugie miejsce zajął Wojciech Szymański ze wspomnianym już karpiem o wadze 1,28 kg. Na najniższym stopniu podium
uplasował się Piotr Żygadło, który złowił
Do zawodów zgłosiło się 33 uczestników, 1,01 kg ryb. Miejsca od 4 do 12, które łącznie z
którzy rywalizowali metodą spławikową, czołową trójką, premiowane były nagrodami
przy użyciu jednej wędki.
w postaci sprzętu wędkarskiego, zajęli odpowiednio: Sergiej Figiel, Wojciech Owczarek,
Po 4 godzinach rywalizacji okazało się, że
Tadeusz Śmist, Wiesław Skolski, Tadeusz
udało się złowić łącznie ok. 10 kg regulamiPietrągowski, Waldemar Skolski, Marcin
nowych ryb, które po zważeniu wpuszczono
Tokarski, Kazimerz Kędzior i Józef Rękas.
oczywiście z powrotem do kobierzyckiego
akwenu.
Zarząd Koła nr 8 Kobierzyce dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji zawodów
Wśród wędkarskich zdobyczy znalazł się
informując jednocześnie, że kolejne platylko 1 wymiarowy karp o wadze 1,28 kg.
nowane są na ostatnią niedzielę wakacji
Pozostałe złapane ryby to płocie, wzdrętj. 29 sierpnia.
gi, ukleje, liny, leszcze i krąpie, najczęściej
Wojciech Duczek

Polonia Bielany Wrocławskie
ciągle się rozwija!

Zespoły w kategoriach: skrzat, żak, orlik,
trampkarz, dwa zespoły seniorów, oldboy
+35, oldboy +45 oraz plany stworzenia w nowym sezonie kolejnej drużyny młodzieżowej, w kategorii młodzika, to wizytówka
KS Polonia Bielany Wrocławskie.
Na nowym obiekcie sportowym na pograniczu Bielan Wrocławskich i Ślęzy systematycznie trenuje około 150-ciu zawodników.
Główny obiekt trawiasty i 2 Orliki dają możliwość pogodzenia w grafiku wszystkich
drużyn klubu.
Działacze Polonii marzą o pełnym zakresie
szkolenia młodzieży: od skrzata do juniora
starszego, ale w zestawieniu z dwoma drużynami seniorów i dwoma oldboyów zadanie
wydaje się być bardzo trudne chociażby ze
względów logistycznych.

piłkarze, którzy nie grają już w drużynach seniorskich, licznie zasilają drużyny ‹oldboyów› w kategoriach +35 i +45. Chcemy wszyscy razem od
‹skrzata› do ‹oldboya +45› stanowić silną, zgraną
drużynę ‹Polonii› Bielany Wrocławskie – podsumowuje prezes Uchwał.
Wojciech Duczek

Leon Ziętek
powołany
do kadry
narodowej

To skupienie się na szkoleniu młodzieży widać po zapowiadanych na najbliższy czas
działaniach klubu tj. organizacji w czasie
wakacji 2 obozów sportowych - jednego dla
orlików, drugiego dla trampkarzy. W planach
na wrzesień działacze mają organizację dużego turnieju piłkarskiego w kategorii Orlika.
W kończącym się sezonie bardzo dobrze
radzi sobie pierwsza drużyna seniorów występująca w I grupie wrocławskiej klasy A.
Zespół prowadzi w tabeli na 2 kolejki (stan
na: 18.06.2021r.) przed końcem rozgrywek
mając 3 punkty przewagi nad najgroźniejszym rywalem w walce o awans do okręgówki – Sokołem Smolec. Wszystko wskazuje na to, że kwestia awansu rozstrzygnie się
w ostatniej kolejce gdzie obaj pretendenci
spotkają się w bezpośrednim meczu na boisku Polonii.

Marek Lichota – I miejsce zawodów

Wojciech Szymański – II miejsce zawodów

– Cieszy nas dobra postawa pierwszej drużyny
i duża szansa na awans do ligi okręgowej, ale
nie zapominamy też o drugim zespole, który
wygrał ostatnie 7 meczów w VII grupie wrocławskiej klasy B i dołączył do ścisłej czołówki tabeli.
Naszym głównym celem jest jednak wykorzystanie potencjału demograficznego miejsca, w którym działa klub i stworzenie pełnej młodzieżowej
struktury szkoleniowej od ‹skrzata› do ‹juniora
starszego›. W tym celu zacieśniamy współpracę
z Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
który wspomaga nas w szkoleniu najmłodszych
grup piłkarskich – relacjonuje prezes Polonii
Artur Uchwał. – Cieszy nas także to, że nasi

Leon to mieszkaniec Gminy Kobierzyce,
aktualnie zawodnik FC Wrocław Academy.
Otrzymał powołanie do kadry narodowej
w piłce nożnej U15 i obecnie przebywa na
zgrupowaniu selekcyjnym w Wałbrzychu.
Leon swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w GKS Kobierzyce pod okiem trenerów
Sebastiana Słobodziana i Piotra Marka.
Leon w 2020 roku otrzymał stypendium
Gminy Kobierzyce za wybitne osiągnięcia
sportowe. Był wychowankiem GCKiS, a później KOSiR.
Gratulujemy!

