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INFORMACJE GMINNE
Ważne telefony

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Szymańska

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

RADA GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
Joanna Kłodzińska
71 36 98 209
Biuro Obsługi Klienta
Anna Janecka
71 36 98 106
Anna Muraczewska
71 36 98 130
Dowody osobiste
Magdalena Sypniewicz
71 36 98 220
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
Magdalena Bąk
71 36 98 103
lokalnych od osób
Agnieszka Łysakowska
71 36 98 131
fizycznych
Edyta Duniec
71 36 98 132
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
71 36 98 113
Księgowość podatkowa
Anna Bojdo
71 36 98 148
Kasa
71 36 98 122
Gospodarka odpadami
Joanna Kunert
71 36 98 205
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
71 36 98 181
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak
71 36 98 139
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski
wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi,
kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje,
kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
przestrzenne
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
Hanna Żurawska
71 36 98 124
Gospodarka
Marta Borkowska
71 36 98 110
nieruchomościami
Magdalena Cendrowicz
71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Alicja Kamińska
71 36 98 174
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
71 36 98 191
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
71 36 98 118
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
71 36 98 224
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
71 36 98 213
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
71 36 98 171
Zarządzanie
nieruchomościami
Marta Stachów
71 36 98 177
Cmentarze komunalne,
gosp. mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
71 36 98 147
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
71 36 98 146
Zarządzanie ekipą
porządkową
Jarosław Komorowski
71 36 98 107
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Monika Penczak
71 36 98 226
Kierownik Referatu
Anna Dudarska
71 36 98 155
Pozyskiwanie środków
Małgorzata Polis
71 36 98 156
zewnętrznych
Sylwester Janaszkiewicz
71 36 98 176
Zamówienia publiczne
Paweł Piwowarski
71 36 98 162
Angelika Pucek
71 36 98 161
Jolanta Urbaś
71 36 98 149
Paulina Kosim
71 36 98 151
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
Anna Wilisowska
71 36 98 196
Kierownik Referatu
Anna Pietryk
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Elżbieta Rusin
71 36 98 197
Kamila Just
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
Wojciech Duczek
71 36 98 186
Sport
Kamila Izraelska
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
URZĄD STANU C Y WILNEGO
Barbara Świerczyńska
71 36 98 206
Kierownik USC
STANOWISKA SAMODZIELNE
Lucyna Suchecka
Kadry
Agnieszka JankowskaPromocja gminy
-Jakus
Maria Okraszewska
Marek Milewski
Informatyka
Paweł Eljasiński
Paweł Giszko
Audytor wewnętrzny
Wiesława Suchecka
Ewidencja ludności
Marta Szczygieł
Henryk M. Bosiacki
Sprawy wojskowe i OC
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ
Radca Prawny

71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 198
71 36 98 221
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

Informacje ze Stowarzyszenia Lider A4
Dobiegły końca prowadzone od kilku
miesięcy prace nad zmianami procedur konkursowych oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru. Zmiany mające na celu
usprawnienie procesu oceny wniosków,
konsultowane były z Państwem podczas
5 seminariów, które miały miejsce w każdej z gmin. Ostateczne wprowadzone
zostały podczas Warsztatu Refleksyjnego,
w którym poza przedstawicielami lokalnej
społeczności, pracowników i członków
LGD uczestniczyli również przedstawiciele innych LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dokumenty w tak wypracowanej
formie, zostały zatwierdzone przez Walne
Zebranie Członków LGD, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lider A4.

Zatwierdzone na poziomie LGD dokumenty zostały przekazane do Samorządu Województwa, który w ciągu miesiąca powinien
również dokonać ich akceptacji. Dopiero
wówczas zaproponowane zmiany mogą
być podstawą ogłaszanych naborów.
Zaktualizowane dokumenty proceduralne dotyczące planowanych naborów, jak
również wzory wniosków i biznesplanu,
które nie uległy zmianie i obowiązują
w jednolitej formie w LGD w całym kraju,
dostępne są na naszej stronie internetowej www.lider-a4.pl.
Najbliższe planowane nabory dotyczące
rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej przewidziane są w II połowie kwietnia 2019 roku. Pod koniec mar-

ca planowane są szkolenia, zarówno dla
naszych beneficjentów, którzy otrzymali
już dotacje, po to aby sprawnie zrealizowali i rozliczyli swój projekt, jak i dla wnioskodawców, którzy zamierzają ubiegać się
o pomoc. Wszelkie informacje dotyczące
terminów oraz wymaganej dokumentacji zamieszczane będą na naszej stronie
www, do korzystania z której serdecznie
zapraszamy!
Paweł Mazur

Informujemy, że
harmonogram odbioru
odpadów komunalnych
z terenu Gminy Kobierzyce
IV-VI 2019 r.
znajduje się na stronie
ww.ugk.pl
zakładka - Gospodarka
Odpadami Komunalnymi.

Annie Muraczewskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy
Kobierzyce

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady Gminy
Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy Kobierzyce

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

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

st. post.
Andrzej Bajcerowicz
kom. 601 810 541

sierż.
Łukasz Cywiński
kom. 601 814 402

mł. asp.
Paweł Artymowicz
kom. 601 816 329

andrzej.bajcerowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

pawel.artymowicz@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

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)

Kierownik Posterunku Policji w Kobierzycach asp.sztab. Sławomir Kniat (tel. 71 311 11 07) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji;
w przypadku nieobecności w zastępstwie dyżur pełnić będzie mł.asp. Marcin Szczurowski (tel. 71 311 11 07).

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, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska,
Maria Wilk

INFORMACJE GMINNE

Wybieramy sołtysów
w naszej gmine
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów
w Gminie Kobierzyce, wybory sołtysów
we wszystkich miejscowościach w naszej
gminie odbędą się 28 kwietnia 2019 r.
Kandydatem na sołtysa może być każdy
mieszkaniec stale zamieszkały w sołectwie, który najpóźniej w dniu wyborów
kończy 18 lat.
W celu zgłoszenia kandydata na sołtysa
grupa wyborców w liczbie określonej
w każdym ze statutów sołectw tworzy
komitet wyborczy.
Komitet wyborczy składa do Gminnego
Biura Wyborczego zgłoszenie kandydata
na sołtysa poparte własnoręcznymi podpisami popierających go wyborców w liczbie
określonej w każdym ze statutów sołectw,
wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w ww. zarządzeniu:
• wzór oświadczenia o utworzeniu Komitetu Wyborczego - załącznik nr 2 do ww.
zarządzenia,
• wzór oświadczenia o przyjęciu obowiązków pełnomocnika Komitetu Wyborczego - załącznik nr 3 do ww. zarządzenia,

• wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa
- załącznik nr 4 do ww. zarządzenia,
• oświadczenie kandydata na sołtysa - załącznik nr 5 do ww. zarządzenia,
• wykaz osób popierających kandydata na
sołtysa - załącznik nr 6 do ww. zarządzenia,
• wzór zgłoszenia kandydata do Komisji
Wyborczej - załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowe informacje o zasadach i trybie
wyboru sołtysów, a także regulujące kwestie zgłaszania kandydatów, głosowania
oraz ustalania wyników wyborów znajdują
się w statutach sołectw.
Druki oraz dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kobierzyce w zakładce Wybory sołtysów 2019 oraz w Gminnym Biurze Wyborczym (Urząd Gminy Kobierzyce
- pokój 48, tel. 36 98 120,129).
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Pustków Wilczkowski
zagrał dla
Mieczysława Tracza!

Zgłoszenie na sołtysa należy złożyć w Gminnym Biurze Wyborczym (Urząd Gminy Kobierzyce - pokój 48) do dnia 14 kwietnia br.
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
Licytację prowadził Mariusz Jędra - Prezes Polskiego Zawiązku Podnoszenia Ciężarów / fot. Maciej Wełyczko

K ALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania

Treść czynności

do 15 marca 2019

Podanie do publicznej wiadomości informacji
o wyborach sołtysów

do 14 kwietnia 2019

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa
do Gminnego Biura Wyborczego

do 14 kwietnia 2019

Zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej

do 18 kwietnia 2019

Powołanie Komisji Wyborczej

do 21 kwietnia 2019

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
informacji o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa

do 21 kwietnia 2019

Sporządzenie spisów wyborców

28 kwietnia 2019
w godz. 8.00-18.00

Głosowanie

W sobotę 2 marca w Pustkowie Wilczkowskim wiele osób zebrało się, aby
wesprzeć Mieczysława Tracza – wybitnego sportowca, zapaśnika klasycznego, olimpijczyka – w walce z chorobą.
Impreza miała charakter charytatywny
i została objęta Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kobierzyce. Sportowcy z Dolnego Śląska postanowili pomóc
swojemu koledze w tej najtrudniejszej
walce i zaangażowali się w organizację
wydarzenia. Impreza odbyła się na boisku
i obfitowała w bogaty program sportowy,
kulturalny i rozrywkowy. Były rozgrywki
piłkarskie, biegi sportowe, jazda rowerowa, koncerty i atrakcje dla dzieci. Można
było spróbować domowych smakołyków.
W trakcie wydarzenia odbyły się licyta-

cje m.in.: koszulki z autografem Roberta Lewandowskiego, Zbigniewa Bońka,
autografów Polskiej Kadry Skoków Narciarskich, wiosła z autografem wicemistrza olimpijskiego Pawła Rańdy, koszulki
z autografami polskich sztangistów. Podczas sobotniej imprezy zebrano ponad
20 tysięcy złotych – pieniądze mają wspomóc walkę z chorobą pana Mieczysława.
Wydarzenie pozostawiło wiele wrażeń
i pozytywnych emocji. W Pustkowie Wilczkowskim spotkali się ludzie o dobrym sercu i chęci działania.
Maria Okraszewska

Dzień Kobiet z jogą w KOSIR
2 marca 2019 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach odbyły się Warsztaty Jogi z okazji
nadchodzącego Dnia Kobiet. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z przeważającą liczbą pań. Podczas
warsztatów uczestnicy mogli poznać m.in.
techniki jogi, rytuałów i masażów tybetańskich. Gościem honorowym zajęć była
Sekretarz Gminy Kobierzyce - Maria Wilk.
Program zajęć został opracowany i poprowadzony przez znakomite instruktorki
sivavanda jogi - Krystynę Burską (Stowarzyszenie Gong), Annę Żabińską i Agnieszkę
Kowalczyk. Na koniec zajęć na wszystkie
uczestniczki czekała miła niespodzianka,

jaką były kwiaty i życzenia, które złożył
Paniom w imieniu Rady Gminy Kobierzyce
Henryk Łoposzko - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Kobierzyce oraz w
imieniu Stowarzyszenia Gong – Prezes - Zbigniew Burski.
Cieszymy się, że aktywna forma spędzania
wolnego czasu, jaką jest joga, zachęciła
do udziału w wydarzeniu tak liczne grono
mieszkańców gminy, głównie pań. Przed
nami kolejne wydarzenia sportowe o których na bieżąco informujemy Państwa na
stronie www.sport-kobierzyce.pl oraz na
portalach społecznościowych TuKobierzyce
i KOSiR. Serdecznie zapraszamy do udziału!
KOSiR

Kolarze ukończyli wyścig w dobrej kondycji / fot. Maciej Wełyczko
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EDUKACJA / ROZMAITOŚCI

Z dziejów Sybiraków…
Odeszli zabrani przemocą,
z uścisków domowych pieleszy.
We łzach powiezieni gdzieś nocą,
może ich podróż ucieszy.

Koła. W działaniach wspierała go żona Weronika Grabowiecka. Nie było łatwo przełamać atmosferę zapomnienia i strachu,
która przez lata spowijała niczym trująca
mgła dawnych Zesłańców. Niemałą rolę
w organizacji historycznego spotkania
odegrała społeczność lokalna i ówcześni
sołtysi, którzy przekazywali wiadomości
o tworzonym kole. Dla porządku należy
dodać, że ukazało się wówczas niewielkie
ogłoszenie w Gazecie Robotniczej.

Stłoczeni w ciemnościach wagonów,
jak sople zawisłe w powietrzu,
W tą otchłań nieludzką rzuceni,
przez tych bez serc i sumieni.
I w tajgach, w pustkowiu, wśród mrozu,
ciosali swoje przetrwanie,
By pamięć ponieść o sobie
i o tych co nie przetrwali. (…)

Duchowym opiekunem kobierzyckich Zesłańców Sybiru był powszechnie szanowany proboszcz ksiądz prałat Aleksander
Brandt. Członkowie rodziny księdza prałata również pozostali na nieludzkiej ziemi.
Zesłańcy odznaczyli swojego księdza Honorową Odznaką Sybiraków.

Ks. Łukasz Krzanowski Syberyjskie Anioły
(http://www.emazury.com/sybiracy/poezja.htm)
Klęska we wrześniu 1939 roku dla Polaków na Kresach oznaczała powrót na szlak
wyznaczony przez pokolenia bohaterów
narodowych: konfederatów barskich,
powstańców kościuszkowskich, listopadowych, styczniowych, Hugo Kołłątaja,
Adama Mickiewicza, ks. Ściegiennego,
Wacława Sieroszewskiego, Józefa i Bronisława Piłsudskiego i setek tysięcy Sybiraków zasiedlających nieludzką ziemię od
drugiej polowy XVIII wieku.

Gminne obchody 30 lecia Związku Sybiraków w Kobierzycach

Często Zesłańcy byli przesłuchiwani przez
NKWD. Otrzymywali wyroki skazujące na
łagier, ciężkie roboty lub zsyłkę za nie istniejące przestępstwa. Innych nie sądzono.
Winą kobiet, dzieci, starców było podejrzenie o polski patriotyzm. Niekiedy powody były zupełnie absurdalne: zapaloneW XIX stuleciu polscy Zesłańcy stali się go filatelistę uznano za szpiega, ponieważ
pierwszymi badaczami ludów syberyjskich, posiadał zagraniczne znaczki.
historykami, nauczycielami. Polacy budoWarunki transportów nie dają się opisać
wali kościoły, teatry, muzea, powoływali stosłowami. Zesłańcom pozwolono zabrać
warzyszenia społeczne, przyczyniali się do
minimum rzeczy osobistych, żywność na
rozwoju i aktywnego cywilizowania Syberii.
miesiąc i zapędzano do pozbawionych
Jednak skala sowieckich represji nie miała okien i ogrzewania transportowych waprecedensu w trzystuletniej historii zsyłek gonów (zwanych bydlęcymi), w których
Polaków na Syberię. Sowieckie represje przebywali pięć, sześć lub nawet dziewięć
były częścią szerszego planu wyniszczenia tysięcy kilometrów pośród syberyjskiej
i spacyfikowania Polaków przez totalita- zimy. Wielu nie przeżyło.
ryzm niemiecki i radziecki.
Ci, którzy podczas transportu zostali żywi,
Dnia 17 września 1939 roku dokonał się docierali do miejsca przeznaczenia i nieraz
pierwszy akt sowieckiej agresji i wieloty- na zupełnie pustym miejscu, w sybirskiej
sięczne rzesze polskich żołnierzy poszły tajdze, zaczynali nowe życie. Gołymi rędo niewoli. Później część z nich, tj. ponad koma budowali ziemianki, prowizoryczne
20 tysięcy oficerów, została zamordowa- baraki, rzadko domki, nędzne namiastna okrutnym strzałem w tył głowy. Znane ki tych, które byli zmuszeni pozostawić
miejsca mordu to: Katyń, Charków, Mied- w ojczyźnie. Zesłańcy byli wykorzystywani
przez system sowiecki jako tania, wręcz
noje, Bykownia.
niewolnicza siła robocza przy budowie
Nie poprzestano na tej zbrodni. W lutym
dróg kolejowych, wyrębie lasów, w ko1940 roku przedstawiciele władz sowiecpalniach oraz innych pracach w dalekiej
kich i hitlerowskich podczas serii konfereni surowej Syberii. Część zsyłanych Polaków
cji w Zakopanem sprecyzowali wieloletnie
trafiła do Kazachstanu i republik środkoplany Hitlera i Stalina dotyczące wyniszwoazjatyckich, gdzie pracowali niewolniczenia Polaków. Sformułowano wówczas
czo przy uprawie bawełny.
zarówno zasady hitlerowskiej Sonderaktion, mającej na celu wyniszczenie polskiej Nadzieję na zmianę losu przyniósł wybuch
inteligencji na terenie okupacji niemiec- wojny między niedawnymi sojusznikami
kiej, jak i sowieckiej metody eliminacji Niemcami i ZSRR w czerwcu 1941 roku.
polskich elit na Kresach. Bilans tych poczy- Władze sowieckie ogłosiły tzw. amnenań był dla Polaków szczególnie bolesny. stię, która darowała Polakom ich rzekome
przestępstwa. Formowane przez gen. WłaWładze sowieckie zrealizowały cztery wiel- dysława Andersa Wojsko Polskie, a późkie deportacje polskiej ludności cywilnej niej odziały 1DP im T. Kościuszki, dawały
(w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku nadzieję poprawy losu i pozwoliły części
oraz czerwcu 1941), w których wywiezio- Zesłańców na walkę o niepodległą Polno, wedle różnych szacunków, od 1,5 do skę z bronią w ręku. Zakończenie II wojny
światowej umożliwiło powrót do Polski
2 mln obywateli polskich.

Od lipca 2002 roku Prezesem Koła Sybiraków i animatorem, dobrym duchem środowiska Zesłańców w Kobierzycach jest
Czesława Muraczewska.

tych, którzy przeżyli sowieckie piekło.
W większości przypadków nie oznaczało
to jednak powrotu do domu, Kresy stały
Dnia 10 lutego 2002 roku w 62. rocznicę
się bowiem częścią ZSRR.
pierwszej wielkiej deportacji odsłonięW PRL temat sowieckich zsyłek był jed- to w Kościele pod wezwaniem NMPNP
nym z zakazanych. Nie czczono ofiar, w Kobierzycach tablicę pamiątkową –
nie przypominano oficjalnie bolesnej hi- znak pamięci o Sybirakach. Dziesięć lat
storii. Jednak ta przetrwała: w rodzinach, później 5 października 2012 roku odbyła
w pamięci Zesłańców, w ludzkich sercach. się uroczystość nadania zaszczytnego
Nadszedł przełomowy rok 1989. Wiał wiatr imienia Zesłańców Sybiru Kobierzyckiehistorii. Zesłańcy mogli wreszcie oficjalnie mu Gimnazjum. Dyrektorem gimnazjum
upomnieć się o szacunek i pamięć dla se- był wówczas Artur Antman. W 2015 roku
tek tysięcy niewinnych ofiar, które pochło- młodzież gimnazjum przejęła patronat
nęła nieludzka ziemia. Odzyskana wolność, nad Obeliskiem Ku Czci Sybiraków w Kopozwoliła Sybirakom na reaktywowanie bierzycach. W szkole urządzano wspólne
założonego jeszcze w 1928 roku Związku sybirackie wigilie, spotkania, lekcje żywej
Sybiraków (honorowym członkiem Związ- historii. Kobierzyccy uczniowie uczestniczyli w wielu uroczystościach roczniku Sybiraków był Józef Piłsudski).
cowych. Po likwidacji gimnazjum Wigilię
Koło Sybiraków w Kobierzycach powstało
dla Sybiraków organizuje Kobierzycki
już 5 maja 1989 roku w prywatnym mieszOśrodek Kultury, a uroczystości rocznikaniu przy ulicy Spółdzielczej w Kobierzycowe zorganizowano wspólnie ze Szkołą
cach i skupiało początkowo Zesłańców
Podstawową im. Polskich Odkrywców
mieszkających w gminach: Kobierzyce,
i Podróżników w Kobierzycach. WspólKąty Wrocławskie, Jordanów Śląski, Łanym celem wszystkich tych działań jest
giewniki, Żórawina, a nawet Świdnica.
kultywowanie motta Sybiraków: PAMIĘĆ
Powstanie ośrodka Sybiraków w KobieZMARŁYM - ŻYJĄCYM POJEDNANIE.
rzycach związane było z energiczną i odważną działalnością Jarosława GrabowiecMarcin Wolny
kiego, który został pierwszym Prezesem

Na zdjęciu (od lewej) Eugeniusz Kuszka, Czesława Muraczewska i Ryszard Pacholik

EDUKACJA / ROZMAITOŚCI

5

Biblioteka szkolna w Wysokiej dostała
1000 nowych książek
Dnia 15 stycznia 2019 r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej odbyła się
uroczystość przekazania 1000 książek
do biblioteki szkolnej przez Empik. Jest
to nagroda, którą nasza szkoła wygrała
w ogólnopolskim konkursie Tysiąc powodów by czytać. Do konkursu zostało
zgłoszonych 400 szkół podstawowych.
Internauci w trwającym 3 tygodnie
głosowaniu wybierali najlepsze plakaty promujące czytelnictwo. Praca Leny
Janeczek z klasy 4a ZSP w Wysokiej
otrzymała 20 848 głosów i tym samym
znalazła się wśród sześciu laureatów
w kategorii szkół powyżej 120 uczniów.
Jest to wynik zarówno wspaniałej pracy
Leny jak i ogromnego zaangażowania
lokalnej społeczności. Udało się połączyć
siły uczniów, ich rodzin, pracowników
szkoły, lokalnych firm i instytucji, naszej
parafii. Głosowanie, które trwało 3 tygodnie dostarczyło nie tylko ogromnych,
pozytywnych niemal sportowych emocji,
ale przede wszystkim doświadczenie, że
wszyscy razem potrafimy zintegrować
się i zmobilizować do działania na rzecz
wspólnego dobra. Pokazaliśmy uczniom,
że jest to możliwe. Ponieważ dzieci wiedzą najlepiej co je interesuje, po ogłoszeniu wyników konkursu, uczniowie
przez pierwszy tydzień listopada mieli
możliwość składania swoich propozycji
książkowych w bibliotece. Dzięki temu
powstała lista 1000 książek, które uczniowie zażyczyli sobie do swojej biblioteki
szkolnej. Nagroda, jaką otrzymaliśmy,

fot. Empik / Wioletta Bernacka

jest spełnieniem ich czytelniczych marzeń. Czytelnicy chętniej będą odwiedzać
bibliotekę, gdzie znajdą interesujące ich
pozycje. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wysokiej jest pierwszą i jedyną szkołą
na Dolnym Śląsku, która zajęła premiowane miejsce w konkursie Empiku Tysiąc
powodów by czytać, odbywający się od
trzech lat. Na uroczystość wręczenia nagrody został zaproszony Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, przedstawiciel
Urzędu Gminy Henryk Maciej Bosiacki,
dyrektor regionalny Empik Krzysztof Przytuła oraz koordynator do spraw even-

tów Empik Michał Jadczyk. Uczniowie
z naszej szkoły przygotowali specjalny,
wspaniały występ artystyczny dotyczący
czytelnictwa. W tym dniu kolorowa ciężarówka wypełniona kartonami książek
przejechała przez najbliższe miejscowości oznajmiając mieszkańcom nasze
zwycięstwo. Dzięki gościnności i uprzejmości Patrycji Baut z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ślęzie aktorzy: Przecinek
i Kropka oraz Redaktor Książeczka mieli możliwość przebrania się w kostiumy
i odwiedzenia przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie. Radość

dzieci z odwiedzin tak niecodziennych
gości była ogromna. W samo południe
ciężarówka podjechała do naszej szkoły. Chłopcy ze starszych klas pomagali
wnosić kartony z książkami do biblioteki
szkolnej, a młodsi uczniowie chętnie pomagali przy układaniu nowych książek na
półkach. Okrzyki zachwytu i autentycznej radości udzielały się wszystkim, nie
tylko uczniom ale również nauczycielom.
Mamy tysiąc powodów do czytania i tysiąc powodów do radości!
Joanna Romulska

Konferencja nauczycieli bibliotekarzy Gminy Kobierzyce
W styczniu zeszłego roku nauczyciele
- bibliotekarze z różnych szkół naszej
gminy widzieli się w Bielanach Wrocławskich po raz pierwszy. Było to inauguracyjne spotkanie zespołu nauczycieli, na
którym omawialiśmy swój warsztat pracy, wymienialiśmy się doświadczeniami,
rozmawialiśmy na temat współpracy,
a co najważniejsze poznaliśmy się bliżej.
Na początku tego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich spotkaliśmy się tym razem już na
I Konferencji dla nauczycieli - bibliotekarzy Gminy Kobierzyce i sieci szkół
wspierających uzdolnienia. Tematem
przewodnim było czytelnictwo dzieci
i młodzieży, a w szczególności nowoczesne metody pracy z książką i czytelnikiem. Konferencję otworzyła Dyrektor
Beata Ćwiek życząc zebranym owocnych
obrad i zachęcając do kontynuowania
tego typu spotkań w przyszłości. Uczestnicy wysłuchali 4 prelekcji zaproszonych
gości. O kształtowaniu kultury czytelniczej i niekonwencjonalnych metodach
promocji czytelnictwa mówiła dr Halina

Rusińska-Giertych - wykładowca Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Lidia Zyga - pracownik WCDN, a jednocześnie koordynator akcji Cały Wrocław
czyta, podzieliła się swoim szesnastoletnim doświadczeniem prowadzenia
tego projektu oraz sposobami promowania książek i czytania. O kreatywnych
metodach pracy współczesnego bibliotekarza z książką i użytkownikami
biblioteki opowiadała Beata Malentowicz,
pracownik Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Ostatnia
z prezentacji prowadzona przez Joannę
Parę - pracownika szkolnej biblioteki,
dotyczyła omówienia badań nad stanem
czytelnictwa w szkołach Gminy Kobierzyce. Wyniki jednoznacznie pokazały,
jak istotną rolę dla uczniów spełnia biblioteka szkolna. Tematyka, którą poruszaliśmy w czasie wystąpień, pomogła
nam poszerzyć wiedzę bibliotekoznawczą dotyczącą czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz sposobów zachęcania naszych podopiecznych do sięgania po

książkę, bo przecież wszystkim bibliotekarzom najbardziej na tym zależy. Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom
konferencji na wprowadzenie bardziej
urozmaiconych metod pracy z czytelnikiem w swoich bibliotekach. Spotkanie
nauczycieli bibliotekarzy przebiegało
w miłej atmosferze, było pracowicie
i kreatywnie. Uczestnicy konferencji zgodzili się co do tego, że czytanie służy nie
tylko komunikacji, ale również eduka-

cji, rozrywce, poszerza nasze horyzonty
i pobudza wyobraźnię. Wszyscy wyrazili
chęć kontynuowania podobnych spotkań i wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. Już teraz widać, że współpraca
i skoordynowanie działań wszystkich bibliotekarzy daje więcej możliwości działań na rzecz promowania czytelnictwa
w naszej gminie.
Joanna Para
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Wiosenne ożywienie inwestycji gminnych
Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy
Kobierzyce - Piotrem Kopciem
- Po zimowej przerwie przyroda budzi się
ze snu. Czy oznaki wiosennego ożywienia
dają się zauważyć również i na gminnych
budowach?
- Jak najbardziej! Wszyscy wiemy, że okres
zimowy nie sprzyja niektórym inwestycjom, szczególnie prowadzonym w tzw.
odkrytym terenie, nie znaczy to jednak, że
na naszych budowach nic się nie działo.
Wprost przeciwnie! Wiele prac było wykonywanych, choć może w nieco zwolnionym tempie.
- Niektóre działania zostały jednak w okresie zimowym wstrzymane. Czy mógłby Pan
wyjaśnić dlaczego tak się stało?
- Rzecz dotyczy największego w historii Gminy Kobierzyce przedsięwzięcia,
czyli budowy sieci kanalizacyjnej w 11
miejscowościach. Jest to inwestycja pro-ekologiczna, która z pewnością przyczyni
się do poprawy standardu życia mieszkańców. W okresie jesiennym rozpoczęliśmy zakrojone na szeroką skalę prace w:
Pełczycach i Kuklicach. Jak powszechnie
wiadomo tego typu budowa związana
jest z wieloma niedogodnościami dla
mieszkańców. W latach ubiegłych, przy
stosunkowo łagodnych warunkach klimatycznych, w analogicznym czasie
udawało się nam prowadzić niektóre prace ziemne z niewielką uciążliwością dla
ludzi. Niestety, teraz nam się to nie udało,
głównie ze względu na opady deszczu ze
śniegiem, które zmusiły nas do zaprzestania działań. Mamy jednak świadomość, że
ta przymusowa przerwa z pewnością wy-

Trwa budowa obiektów sportowych w Ślęzie

dłuży czas trwania tej niezwykle ważnej
dla gminy inwestycji.
- Jak na wstrzymanie robót zareagowali
mieszkańcy?
- Myślę, że było to zgodne z ich sugestiami
i uwagami. Prowadzone prace ziemne
w trudnych warunkach doprowadziły m.
in. do tego, że transport gminny na tym terenie stał się bardzo utrudniony. Chciałbym
zatem przeprosić tych wszystkich, którzy w
jakikolwiek sposób na tym ucierpieli. Wiem,
że tego typu inwestycja jest bardzo potrzebna i oczekiwana w naszej gminie - mimo
niedogodności będziemy ją kontynuować.
Liczę przy tym na wyrozumiałość mieszkańców. W przyszłości przy planowaniu
poszczególnych etapów realizacji inwestycji
tegoroczne doświadczenia zostaną wzięte
pod uwagę, by w miarę możliwości zminima-

lizować ewentualne niedogodności i utrudnienia. Uzgodniliśmy już z wykonawcą, że jak
tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą,
w pierwszej kolejności będą odtwarzane
nawierzchnie drogowe. Obecnie prace realizowane są w kolejnych miejscowościach,
tj. w: Księginicach i Magnicach.
- Co jeszcze dzieje się na gminnych budowach?
- Dobiegają końca prace przy budowie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Kobierzycach. Ostatnio
przeprowadzono tam próby oświetleniowe. Zamontowano trybuny, obok boiska
zbudowano siłownię zewnętrzną, plac zabaw, postawiono też szatnie kontenerowe
z natryskami dla zawodników. Po przerwie zimowej wykonawca powrócił na
budowę obiektów sportowych w Ślęzie.

Aktualnie prace prowadzone są w budynku szatniowym.
- Jednym z zrealizowanych zadań jest budowa świetlic wiejskich w Gminie Kobierzyce. Gdzie obecnie prowadzone są prace
budowlane?
- Największym obiektem obecnie budowanym jest świetlica w Ślęzie. Obok niej
powstaje też mini boisko do piłki nożnej ze
sztuczną nawierzchnią. Kolejne świetlice
powstają w: Krzyżowicach, Księginicach
oraz Żernikach Małych. Powinny zostać
oddane do użytku mieszkańcom pod koniec bieżącego roku.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Świetlica w Ślęzie

Budowa kanalizacji w Księginicach

Świetlica w Żernikach Małych

Świetlica w Krzyżowicach
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Obok boiska jest siłownia (stadion w Kobierzycach)

Boisko posiada sztuczne oświetlenie (stadion w Kobierzycach)

Przy boisku wybudowano plac zabaw (stadion w Kobierzycach)

Zamontowano też krzesełka (stadion w Kobierzycach)

„Młodzież zapobiega pożarom”

27 lutego w sali Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury odbył się Gminny Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Młodzież zapobiega pożarom, w którym
po eliminacjach szkolnych wzięło udział
33 uczniów wraz z opiekunami.

przeciwpożarowym, z jakim dzieci mogą Szkoła Podstawowa Kobierzyce
spotkać w życiu codziennym. Komisja kon- opiekun - Lucyna Wawrzyniak;
kursowa stwierdziła, że uczestnicy wykazali
Grupa 13-16 lat:
się dobrą znajomością wiedzy pożarniczej.
W poszczególnych grupach wiekowych
najlepsi byli:

Uczestnicy zostali podzieleni na grupę
Grupa 10-12 lat:
dzieci 10-12 lat oraz na grupę 13-16 lat.
Eliminacje polegały na rozwiązywaniu
1. miejsce - Julia KRAWCZYK
30-minutowego testu z wiedzy pożarniSzkoła Podstawowa Pustków Wilczkowski
czo-ratowniczej oraz finału ustnego dla
opiekun - Jowita Wowczak
sześciu najlepszych z każdej grupy.
2. miejsce - Julia WSUŁEK
Po przeprowadzeniu konkursu strażacy Szkoła Podstawowa Pustków Żurawski
z gminnych jednostek OSP zapoznali opiekun - Monika Łomecka
3. miejsce - Adrian DELIKATNY
uczestników z podstawowym sprzętem

1. miejsce - Jakub DANIEWSKI
Szkoła Podstawowa Pustków Żurawski
opiekun - Monika Łomecka
2. miejsce - Kinga KRUK
Szkoła Podstawowa Pustków Wilczkowski
opiekun - Jowita Wowczak
3. miejsce - Julia URZĘDOWSKA
Szkoła Podstawowa Pustków Wilczkowski
opiekun - Jowita Wowczak
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy uczestnictwa

i upominki. Najlepsza trójka z każdej grupy otrzymała dodatkowo dyplomy za
zajęcie miejsca oraz nagrodę rzeczową.
Dwoje pierwszych z każdej grupy zostało zakwalifikowanych do eliminacji
powiatowych, które odbędą się 26 marca. Uroczystego zakończenia konkursu
z wręczeniem nagród, dyplomów i upominków dokonała Sekretarz Gminy Maria
Wilk w asyście Komendanta Gminnego
Ryszarda Kądzieli i Prezesa OSP Kobierzyce Tadeusza Kwaśnego. Na zakończenie
wykonano wspólne zdjęcie laureatów,
uczestników oraz organizatorów.
Maciej Bosiacki
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„Pora dla seniora”
Kobierzycki Ośrodek Kultury zainaugurował 14 lutego 2019 roku w nowej kawiarence ośrodka cykl zajęć zatytułowany
Pora dla seniora. Jego celem jest aktywizowanie starszej części społeczeństwa gminy
Kobierzyce w zakresie edukacji kulturalnej
i społecznej, umiejętności warsztatowych
i poznawczych.
Jako temat pierwszego spotkania wybrano warsztaty florystyczne, które pozwoliły
zapisanym wcześniej 15 uczestniczkom
w doskonaleniu się w nauce kompozycji
kwiatowej przy użyciu ciekawych elementów zdobniczych. Przygotowała je
Magdalena Łapa, której prace można już
było wcześniej zobaczyć na grudniowym
festynie świątecznym.
Idea czwartkowych, comiesięcznych spotkań dedykowanych seniorom bardzo
przypadła uczestnikom do gustu. Już dzisiaj wiadomo, że spektrum tematów będzie
bardzo szerokie i zapewni wartościową
wiedzę oraz integrację w miłej atmosferze.

Najbliższe plany obejmują m.in. marcowe
spotkanie z krzyżówką i redaktorem naczelnym szaradziarskiej marki Rozrywka
– Stanisławem Bisko, prewencyjny wykład
poświęcony bezpieczeństwu – we współpracy z policją, która opowie o metodach
działań oszustów (kwiecień), czy wreszcie
edukację w zakresie udzielania pierwszej
pomocy (maj). Nie zabraknie tematów
muzycznych, społecznych i warsztatowych rozbudzających poczucie estetyki
np. w dekorowaniu warzywami i owocami
stołów, czyli tzw. carvingu.
Interesujących propozycji będzie sporo
a na każde spotkania – planowane w drugi
czwartek miesiąca (z wyjątkiem miesięcy
letnich) – z racji ograniczonej liczby miejsc
zgłoszenia przyjmuje Kobierzycki Ośrodek
Kultury pod nr telefonu: 669 627 200.

Ferie w Bielanach
Wrocławskich
były ciekawe
Podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie Bielany dla Ciebie zorganizowało
dla dzieci zajęcia świetlicowe. Chcieliśmy,
by był to czas aktywnego wypoczynku, dlatego też atrakcji nie brakowało. Były wyjścia do kina i do kręgielni. W Multicentrum
dzieci mogły puścić wodze fantazji, dzięki
zabawie klockami K’NEX, pozwalającymi na
budowę ruchomych konstrukcji zasilanych
energią słoneczną lub sterowanych komputerowo. Stworzyły piękne konstrukcje
przestrzenne. Ruch na świeżym powietrzu i pobyty w parku linowym zapewniły
dzieciom rozładowanie drzemiącej w nich
energii, którą na pewno podsyciła wizyta w Piernikarni, gdzie upiekły babeczki,

które następnie zjadły z apetytem. Dzieci
same zrobiły zakupy potrzebnych produktów i przygotowały ciasto. Jak przystało
na prawdziwą świetlicę, dzieci miały również okazję do wykazania się zdolnościami plastycznymi i manualnymi. Nie tylko
dzieci ciekawie spędziły czas ferii. Również
seniorzy wykazali się aktywnością organizując wspólne wyjście do Kolejkowa
i Hydropolis. Zarówno młodsi, jak i starsi
mogli miło spędzić czas, dzięki programowi realizowanemu we współpracy z Gminą
Kobierzyce.
Zarząd Stowarzyszenia
Bielany dla Ciebie

Izabella Starzec-Kosowska

Wspomnienie z zimowiska w Zakopanem
W czasie ferii zimowych trzydziestka
dzieci z terenu Gminy Kobierzyce wyjechała na zimowisko do Zakopanego.
Wyjazd dofinansowany był przez Gminę
Kobierzyce. Trafiliśmy na piękną zimową
pogodę. Dzieci uczyły się jeździć na nar-

tach, łyżwach, zwiedzały Zakopane i okolice. Byliśmy w Wadowicach, Chochołowie
i Krakowie. Wszyscy pełni wrażeń i z uśmiechem na ustach wróciliśmy do domu.
Koło Turystyczne TPD w Kobierzycach
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W karnawałowych rytmach
Tegoroczna oferta Kobierzyckiego Ośrodka Kultury na czas karnawału i walentynek
objęła wydarzenia muzyczne, muzyczno-taneczne i kabaretowe.
Ze szczególnym aplauzem spotkała się
propozycja na walentynki w Kobierzycach,
gdzie 16 lutego w sali widowiskowej KOK
wystąpił The Postman z Dolnego Śląska
– jeden z najpopularniejszych w Polsce
zespołów coverowych grających muzykę
Beatlesów. Było wesoło i radośnie, podobnie jak na koncercie 24 lutego w obiekcie
wielofunkcyjnym w Bielanach Wrocławskich. O wysoki poziom rozrywki zadbały
dwa zespoły z Politechniki Wrocławskiej:
big-band (kier. art. Wojciech Nycz) oraz zespół wokalny Americana. Całością dyrygowała Marta Kierska-Witczak. Utwory musicalowe przeplatały się z gospel, standardy
jazzowe z piosenkami ABBY.

W drugiej części wieczoru zaprezentowały
się pary taneczne z Bielan Wrocławskich
pracujące na co dzień pod kierunkiem
Łukasza Cichowskiego. Miło stwierdzić,
że poziom prezentowany przez naszych
tancerzy stale rośnie, a gromkie oklaski na
zakończenie ich występu oraz całego koncertu były najlepszą nagrodą dla wszystkich artystów.
Ostatnią karnawałową imprezą był Kabareton Gwiazd, który 3 marca w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika
w Kobierzycach rozbawił publiczność. Był
to prawdziwy maraton humoru i satyry.
Wystąpiła Formacja Chatelet z Krakowa,
kabaret Weźrzesz i Krzysztof Piasecki, którego celne żarty szczególnie przypadły
do gustu.
Izabella Starzec-Kosowska

ZBIÓRKA PRZED URZĘDEM GMINY KOBIERZYCE

23.03.2019 r./Sobota/ godz. 10:00

WIELKIE WIOSENNE
SPRZĄTANIE KOBIERZYCKIEGO PARKU
Zapraszamy wędkarzy, piłkarzy,
biegaczy, chodziarzy,
rowerzystów oraz wszystkich,
którym leży na sercu piękno naszego
KOBIERZYCKIEGO PARKU.
Każda para rąk mile widziana.

Organizatorzy zapewniają:
rękawice, worki na śmieci,
pamiątkową niespodziankę.
PRZYJDŹ I ZOSTAŃ EKO-PRZYJACIELEM
PARKU W KOBIERZYCACH
PO ZAKOŃCZENIU SPRZĄTANIA
OK. 13:00 - WSPÓLNE OGNISKO
ORGANIZATORZY:
Radny Kobierzyc - Wiesław Szwed
Sołtys Kobierzyc - Jan Biesiada
PZW - Koło Wędkarskie nr 8 Kobierzyce

„Decyduj My” - partycypacja społeczna
w Gminie Kobierzyce
Pod koniec ubiegłego roku w Chrzanowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Decyduj My - partycypacja
społeczna w Gminie Kobierzyce, realizowany w 2018 roku na terenie Gminy Kobierzyce, przez Stowarzyszenie Chrzanowy
Ogród. W ramach zaplanowanych działań
odbyło się szereg spotkań i warsztatów
podnoszących wiedzę mieszkańców
gminy z zakresu partycypacji społecznej, działań partnerskich zmieniających
przestrzeń publiczną, nowoczesnych
narzędzi promocji walorów dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego miejscowości.
W czterech miejscowościach, tj. Bielanach Wrocławskich, Chrzanowie, Cieszycach i Królikowicach, odbyły się debaty
publiczne dotyczące sposobów zagospodarowania przestrzeni publicznej. Mieszkańcy mieli możliwość skonsultowania
swoich pomysłów z ekspertami, m. in.
architektem krajobrazu. Na konferencji
zaprezentowano zrealizowane działania,
zostały też przedstawione inicjatywy

społeczne wykonane przez mieszkańców
na terenie miejscowości, biorących udział
w projekcie. W Bielanach Wrocławskich
stworzono miejsce rekreacji oddzielone
ścianą zieleni od parkingu i ruchu ulicznego. Z terenu tego korzystają dzieci
biorące udział w zajęciach świetlicowych.
W Chrzanowie wykonano front w Ogrodzie Zmysłów i Smaków. W Cieszycach
rozbudowano skwer przy zbiorniku p. poż.
oraz zakupiono i obsadzono kwiatami
gazony przy świetlicy. Natomiast w Królikowicach został odnowiony teren przy
kapliczce wraz z remontem ogrodzenia.
Uczestnikom projektu zaprezentowano
równie dobre praktyki działań z terenu
Gminy Kobierzyce finansowanych ze
środków funduszu sołeckiego. Na koniec
konferencji odbył się panel dyskusyjny
dotyczący partycypacji społecznej na terenach wiejskich. Uczestnicy wymieniali
się doświadczeniami ze swoich miejscowości, gdzie okazywało się, że jednak
podejście do tego tematu we wsiach jest

bardzo różne. Zaprezentowano również
efekty pracy mieszkańców związanej
z promocją walorów swoich miejscowości.
Udało się założyć geo-skrytki, w ramach
międzynarodowej zabawy Geocaching,
które powstały w każdej miejscowości
oraz dwie edukacyjne gry terenowe:
Questy – Wyprawy Odkrywców Rolnicze
życie na chrzanowskiej ziemi oraz Szlakiem Królika w Królikowicach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
projektu za zaangażowanie na warsztatach i spotkaniach oraz w realizację
inicjatyw społecznych na terenie swoich
wsi. Mamy nadzieję, że w kolejnych la-

tach działania związane przestrzenią publiczną, wizerunkiem miejscowości oraz
promocją walorów wsi, będą rozwijane.
Zadanie publiczne współfinansowane ze
środków otrzymanych od Narodowego
Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania: 103 784,44 zł
Wartość projektu: 116 384,44 zł
Stowarzyszenie Chrzanowy Ogród
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Kobierzycka szkoła najlepsza na Dolnym Śląsku!
Runda II Aktywnych Szkół MultiSport dobiegła końca, a razem z nią zakończyła się
pierwsza edycja ASM. Z dumą ogłaszam,
że wspólnie udało nam się stawić czoła
Galaktyce Bezruchu, a co najważniejsze
- poprawić wyniki z rundy I. Przypomnę,
że po pierwszej rundzie nasza szkoła zajmowała 25. miejsce. Po rundzie drugiej
okazało się, że pokonaliśmy konkurencję,
a co najważniejsze walkę z bezruchem.
Okazało się, że Szkoła Podstawowa w Kobierzycach im. Polskich Odkrywców i Podróżników zajęła zwyciężyła w pierwszej
edycji programu Aktywne Szkoły MultiSport i okazała się najlepsza spośród 13
rywalizujących szkół z Dolnego Śląska.
Pokonaliśmy wszystkie szkoły i wygraliśmy nagrodę w wysokości 3 000 złotych.
O zwycięstwo w turnieju ASM, który trwał
rok, walczyły całe szkolne drużyny, w skład
których wchodzili uczniowie z klas II- VIII,
kadra pedagogiczna, a także rodzice,
którzy mocno nas wspierali. Nasza szkoła
w czasie trwania programu zrobiła największy postęp w zakresie wyników EuroFit+ i wprowadziła wiele aktywnych zmian
w szkole. Pojawiły się aktywne długie
przerwy w sali gimnastycznej z zabawami i konkursami. Wspólnie tańczyliśmy

i międzyszkolnych, osiągając bardzo dobre wyniki. Spotkaliśmy ciekawych ludzi
związanych ze sportem. Odwiedził nas
Leszek Krowicki - selekcjoner Reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet. Uczestniczyliśmy w zajęciach z trenerami Judo
Tiger. Na wakacjach też nie próżnowaliśmy. Korzystaliśmy z aplikacji Endomondo. Biegaliśmy, jeździliśmy na rowerach,
na rolkach. Koniec konkursu nie oznacza,
że będziemy mniej aktywni. Zakładamy
Szkolną Księgę Rekordów Guinessa. Będziemy wpisywać w niej rekordy naszych
uczniów, takich jak ilość celnych rzutów
do kosza w czasie 2 minut, wspólny taniec,
gdzie rekord będzie stanowić ilość osób
w nim uczestniczących. Co roku będziemy starali się poprawiać ustanowione rekordy, wymyślając systematycznie nowe
wyzwania. Nie wszystko co zaplanujemy,
belgijkę i wtedy na parkiecie pojawiali się bierzyccy uczniowie częściej przyjeżdżają udaje się nam zrealizować - nieocenionym
zarówno uczniowie z klasy drugiej jak do szkoły na rowerach. Na zajęciach do- natomiast jest to, że udaje się zaszczepić
i z klasy ósmej. Na korytarzach pojawiły się datkowych pojawiło się więcej uczniów. w młodych ludziach chęć do aktywności.
klasy - tzw. chłopki dla młodszych dzieci. Gramy w koszykówkę, siatkówkę, piłkę Szkoła Podstawowa w Kobierzycach to
Przypomnieliśmy sobie o grach w klasy ręczną i piłkę nożną. Część uczniów zapi- aktywna szkoła i wspaniali uczniowie, dlai skakaniu w gumę. Czwartkowe tanecz- sało się do klubów sportowych. Nieobce tego udało się odnieść sukces. Dziękujemy
ne przerwy to szkolna zumba i pląsanie nam są także gry rekreacyjne - zdoby- i gratulujemy!
w rytm muzyki z nauczycielem. Jeździmy wanie sztandarów, Kwadrant. UczestniRenata Jastrzębska
na basen i lodowisko całymi klasami. Ko- czymy w rozgrywkach międzyklasowych
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Piłkarze Gminy Kobierzyce wracają na ligowe boiska
Po zimowej przerwie w dniach 23-24 marca rozgrywki wznawiają piłkarze drużyn
z Gminy Kobierzyce, występujący w niższych ligach. Przedstawiamy dorobek tych
zespołów po rundzie jesiennej.

Klasa okręgowa
W klasie okręgowej występują piłkarze
GKS-u Kobierzyce, którzy rundę zakończyli
na 8. miejscu.
Kadra GKS-u Kobierzyce:
Krzysztof Korny, Tomasz Dąbrowski, Rafał Mikła, Adam Szarek, Dawid Prochera,
Maciej Zapał, Patryk Mazurek, Radosław
Flejterski, Jakub Wnęk, Krzysztof Różycki,
Sławomir Domański, Jacek Jasiński, Michał
Ociesa, Tomasz Dąbrowski, Maksym Kostianiuk, Przemysław Gladus, Jakub Ociesa, Grzegorz Kozioł.

KLASA OKRĘGOWA - grupa Wrocław
1. Wiwa Goszcz
2. Pogoń Oleśnica
3. Moto Jelcz Oława
4. Polonia Środa Śląska
5. Czarni Jelcz-Laskowice
6. Zachód Sobótka
7. KS Żórawina
8. GKS Kobierzyce
9. Orzeł Pawłowice
(Wrocław)
10. Mechanik Brzezina
11. Widawa Bierutów
12. Parasol Wrocław
13. Olimpia Podgaj
14. Kolektyw Radwanice
15. Energetyk Siechnice
16. Strzelinianka Strzelin

15
15
15
15
15
15
15
15
15

31
31
30
28
28
28
26
23
22

10
9
9
9
9
9
8
7
7

1
4
3
1
1
1
2
2
1

4
2
3
5
5
5
5
6
7

38-21
33-17
20-12
22-13
29-20
33-21
19-16
38-23
25-22

15
15
15
15
15
15
15

20
18
18
16
13
10
1

5
5
5
5
3
3
0

5
3
3
1
4
1
1

5
7
7
9
8
11
14

26-28
23-32
17-25
28-40
26-36
16-28
7-46

Klasa A
W klasie A w grupie III naszą gminę reprezentują kluby WKS Wierzbice, Galakticos
Solna, Polonia Bielany Wrocławskie oraz
Polonia Jaszowice. WKS Wierzbice zajmuje
1. miejsce z dorobkiem 32 punktów w 12
meczach, zanotowali 10 zwycięstw i 2 remisy, strzelili 58 bramek, a stracili tylko 9.
Najwięcej bramek strzelili Kamil Pirga - 22,
Michał Banach, Daniel Szczytowicz - 8. Tuż
za plecami zespołu z Wierzbic na 2. miejscu plasuje się Galakticos Solna. Drużyna
z Solnej zgromadziła 25 punktów, ich bilans wyniósł 8 zwycięstwach, 1 remis oraz
3 porażki, strzelili 36 bramek a stracili 14. Na
miejscach 8 oraz 9 znajdują się kolejne zespoły z terenu Gminy Kobierzyce. Miejsce 8
zajmuje drużyna Polonia Bielany Wrocławskie, która zdobyła 16 punktów. Zawodnicy

z Bielan Wrocławskich wygrali 5 meczów,
1 zremisowali oraz 6 przegrali, strzelili przy
tym 18 bramek oraz 18 stracili.
Kadra Polonii Bielany Wrocławskie:
Jakub Wieczorek, Rafał Workiewicz, Tomasz Szałaj, Paweł Misiak, Kamil Kur, Paweł
Duma, Rafał Obudziński, Marcin Dróżdż,
Filip Żmijowski, Krzysztof Dudek, Oskar
Sulima, Marcin Workiewicz, Hubert Wolny,
Damian Karczewki, Arkadiusz Obudziński, Jan Bednarski, Filip Wroński, Mateusz
Ciężak, Arkadiusz Targoni, Bartosz Skrzypek, Jakub Pięta, Jacek Huzarewicz, Kamil
Malec, Michał Ośka, Sławomir Łukomski,

Maksymilian Józak, Tomasz Borowski. Na
miejscu 9 plasuje się Polonia Jaszowice która w 12 meczach zgromadziła 15 punktów,
wygrywając 5 meczów oraz 7 przegrywając. Zawodnicy Poloni strzelili 24 bramki,
a stracili 31.

Klasa B
W klasie B naszą gminę reprezentuje 5 zespołów. Są to: Błękitni Pustków Wilczkowski, Tarant Krzyżowice, Wicher Domasław,
Polonia II Bielany Wrocławskie oraz KS
Magnice. Na miejscu 3. rundę jesienną zakończyli zawodnicy Błękitni Pustków Wilcz-

kowski którzy w 15 meczach zgromadzili 34
punkty. Wygrali 11 spotkań, 1 zremisowali
oraz 3 przegrali, strzelili 73 bramki a stracili 25. Na miejscu 8 plasują się zawodnicy
Taranta Krzyżowice, którzy zgromadzili 26
punktów. Wygrali 7 spotkań, 5 zremisowali
oraz 3 przegrali, strzelili 54 bramki, a stracili
33. Miejsce 9. zajmuje Wicher Domasław
który zgromadził 24 punkty. Zawodnicy
z Domasławia wygrali 7 spotkań, 3 zremisowali oraz 5 przegrali, strzelili 38 bramek
a stracili 22. Miejsce 13. zajmują zawodnicy
Polonii II Bielany Wrocławskie, którzy wygrali 3 spotkania i 12 przegrali, strzelili 36
bramek i 48 stracili.
Najsłabiej z naszych zespołów wiedzie się
drużynie KS Magnice, która zajmuje 15
miejsce z dorobkiem 6 punktów. Zawodnicy z Magnic wygrali 1 spotkanie, 3 zremisowali oraz 11 przegrali, zdobyli 17 bramek,
a 64 stracili. W Klasie Okręgowej Juniorów
Starszych występują drużyny z Kobierzyc
oraz Jaszowic. Miejsce 6 po rundzie jesiennej zajmują zawodnicy GKS-u Kobierzyce
którzy zdobyli 16 punktów, wygrali 5 spotkań, 1 zremisowali oraz 5 przegrali. Strzelili
27 bramek oraz 24 stracili. Tuż za plecami
GKS-u na 7 miejscu znajduje się drużyna
Polonii Jaszowice, która zgromadziła na
swoim koncie 13 punktów, 4 mecze wygrała,1 zremisowała oraz 6 przegrała. Stosunek
bramek 37:36.
Cyprian Łoposzko
KOSIR
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Po raz trzeci z rzędu!
23 lutego w Jordanowie Śląskim został
rozegrany XVI Turniej Samorządowców
w halowej piłce nożnej. W rywalizacji
wzięło udział 6 drużyn, grano systemem
każdy z każdym. Gminę Kobierzyce reprezentowali: Wojciech Kukuś, Tomasz Legodziński, Krzysztof Lizak, Cyprian Łoposzko,
Radosław Pluta, Jacek Skrzyniarz, Zdzisław
Skrzyniarz, a kierownikiem zespołu był Sebastian Słobodzian. Po czterech kolejnych
wygranych - z Powiatem Wrocławskim 2:0,
Jordanowem Śląskim 4:2, Mietkowem 3:1,
Jordanowem Małopolskim 3:0 i remisie
z Długołęką 1:1, nasza drużyna z dorobkiem 13 pkt. zajęła I miejsce, tym samym
zwyciężyła w tej imprezie po raz trzeci
z rzędu! Dalsza kolejność była następująca:
2m. Długołęka − 10 pkt., 3m. Mietków
− 9 pkt., Jordanów − 9 pkt., Jordanów
Śląski − 3 pkt., Powiat Wrocławski − 0 pkt.
- Bardzo się cieszę, że rywalizacja samorządowców stała na tak wysokim poziomie
i dostarczyła widzom tak wielu emocji, bowiem o ostatecznej kolejności rozstrzygnęła
wyrównująca bramka zdobyta przez piłkarzy z Długołęki na 10 sekund przed końcem
ostatniego meczu z Kobierzycami. To tylko
dowodzi, jak poważnie samorządowcy
traktują nasz turniej. Zapraszam za rok!
- powiedział podczas ceremonii wręcza-

nia nagród Paweł Filipczak - Wójt Jordanowa Śląskiego.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale, najlepsze trzy zespoły - dodatkowo okazałe puchary. Organizatorzy przygotowali też puchary dla

Wyniki Mistrzostw Szkół
Gminy Kobierzyce
w piłce ręcznej
4 dni trwała rywalizacja reprezentacji szkolnych w piłce ręcznej. Zawody odbyły
się w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych: Igrzyska dzieci – kl. VI i młodsi oraz
Igrzyska młodzieży szkolnej kl. VII-VIII oraz III gimnazjum.
Igrzyska dzieci - dziewczęta
1. miejsce − SP Kobierzyce
2. miejsce − ZSP Wysoka
3. miejsce − ZSP Pustków Żurawski
4. miejsce − ZSP Bielany Wrocławskie
Igrzyska dzieci - chłopcy
1. miejsce − ZSP Wysoka
2. miejsce − ZSP Tyniec Mały
3. miejsce − SP Kobierzyce
4. miejsce − ZSP Pustków Żurawski
5. miejsce − ZSP Bielany Wrocławskie
6. miejsce − SP Pustków Wilczkowski
Igrzyska młodzieży szkolnej - chłopcy
1. miejsce − SP Kobierzyce
2. miejsce − ZSP Tyniec Mały
3. miejsce − ZSP Bielany Wrocławskie
4. miejsce − ZSP Wysoka
5. miejsce − ZSP Pustków Żurawski
Igrzyska młodzieży - dziewczęta
1. miejsce − SP Kobierzyce
2. miejsce − ZSP Wysoka
3. miejsce − ZSP Bielany Wrocławskie
4. miejsce − ZSP Pustków Żurawski
Wojciech Duczek

najlepszych piłkarzy. Najlepszym bramkarzem wybrano Jakuba Kochańskiego
z Długołęki, królem strzelców został Marcin Stachurski z Mietkowa, a najlepszym
zawodnikiem - Wojciech Kukuś z drużyny
Gminy Kobierzyce. Po emocjach sporto-

wych był czas na smaczny posiłek, który
przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Jordanowa Śląskiego.
Janusz Kołodziej

