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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

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

RADA GMINY

Przewodniczący
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Henryk Łoposzko

607 439 039

Czesław Stadnik
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

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,
71 36 98 227
kanalizacja deszczowa
Joanna Żygadło
71 36 98 168
Inwestycje
Rafał Kołodyński
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
Ochrona Środowiska
71 36 98 211
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
REFERAT ŚRODKÓW
Kierownik Referatu
Pozyskiwanie środków
zewnętrznych
Zamówienia publiczne

ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
71 36 98 226
Monika Śliwińska

71 36 98 155
Anna Dudarska
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
71 36 98 207
Oświata Publiczna
Anna Pietryk
71 36 98 197
Elżbieta Rusin-Turecka
71 36 98 183
Oświata Niepubliczna
Kamila Just
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Sport
Wojciech Duczek
71 36 98 129
Fundusz Sołecki
Kamila Izraelska
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 209
Kierownik USC
Joanna Kłodzińska
71 36 98 206
Pomoc administracyjna
Barbara Świerczyńska
STANOWISKA SAMODZIELNE
71 36 98 208
Kadry
Lucyna Suchecka
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska71 36 98 163
-Jakus
71 36 98 138
Maria Okraszewska
71 36 98 200
Informatyka
Marek Milewski
71 36 98 199
Paweł Eljasiński
71 36 98 198
Krzysztof Kozłowski
71 36 98 203
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
71 36 98 189
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
71 36 98 221
Marta Szczygieł
71 36 98 202
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
71 36 98 000
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ

SZCZEPIENIA DLA DZIEWCZYNEK
Gmina Kobierzyce należy do grupy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową.
Od roku 2008 Gmina Kobierzyce sfinansowała szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 915 dziewczynek
– mieszkanek gminy.
W roku 2021 gmina realizuje:
Program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt urodzonych
w 2009 roku – mieszkanek Gminy Kobierzyce
Warunki udziału w programie:
1. Szczepienia skierowane są do dziewczynek mieszkających na terenie Gminy Kobierzyce, urodzonych w roku 2009.
2. Aby wziąć udział w programie i zaszczepić córkę, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kobierzyce następujące
dokumenty:
a) Zgoda na powierzenie danych osobowych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego podmiotowi realizującemu
szczepienia tj. NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński, Małgorzata Kajderowicz-Kowalik (druk w załączeniu)
b) Zgoda na zaszczepienie dziecka (druk w załączeniu)
c) Potwierdzenie faktu zamieszkiwania na terenie Gminy Kobierzyce – pierwsza strona PIT za 2020 rok złożonego
do Urzędu Skarbowego wraz z potwierdzeniem złożenia (w uzasadnionych przypadkach inny dokument świadczący o zamieszkaniu na terenie Gminy Kobierzyce).
Harmonogram:
1. Składanie dokumentów w celu zaszczepienia dziecka - w nieprzekraczalnym terminie do 26.04.2021 r.
2. Planowany termin podania pierwszej dawki szczepienia: 10.05.2021 r.
Informacji udziela – Magdalena Marszałek-Wojciechowska, tel. 71 36 98 120
Druki dot. pkt 1a) i 1b) do pobrania na stronie www.ugk.pl

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.

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 21-30
sierż. szt.
Szymon Młynarczyk

st. sierż.
Łukasz Cywiński

asp.
Paweł Artymowicz

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

tel. 47 871 68 27
kom. 601 816 329
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. 47 871 68 21) pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00 w Posterunku Policji; w przypadku nieobecności
w zastępstwie dyżur pełnić będzie asp. Marcin Szczurowski (tel. 47 871 68 22). W Posterunku Policji w Kobierzycach służba nie jest pełniona całodobowo. W związku z powyższym, proszę
o zgłaszanie interwencji do Dyżurnego KP Wrocław Krzyki (tel. 47 871 16 00-03) 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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Ochrona zdrowia w walce z trzecią falą pandemii
w Gminie Kobierzyce
Ostatnie dni przyniosły rekordowe wzrosty zachorowań na COVID-19 i powrót obostrzeń, które mają na celu zahamowanie
trzeciej fali pandemii. Według specjalistów
za lawinowy wzrost liczby nowych przypadków odpowiada brytyjska mutacja wirusa SARS-CoV-2, która jest bardziej zakaźna i szybciej powoduje infekcję.

kiecie system kwalifikuje do testu. Z osobami, które zostały do niego zakwalifikowane
kontaktują się konsultanci z Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej.

jestracji. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji,
w której chorzy na SARS-CoV-2 mogliby stanowić zagrożenie dla innych pacjentów w przychodniach – dodaje lekarka.

– Dokładamy wszelkich starań, by każdy z pacjentów, który potrzebuje pomocy otrzymał ją
jak najszybciej. Zdarzają się jednak dni, kiedy
w kolejce do telefonicznej rejestracji jest kilkadziesiąt osób – mówi Kamila Kosińska, Koordynatorka Zespołu Rejestracji NZOZ Twój
Lekarz. To bardzo dużo, jeśli weźmiemy pod
uwagę, że od początku pandemii dwukrotnie zwiększona została przepustowość centrali telefonicznej obsługującej przychodnie.

bezpośrednich wizyt apelujemy do naszych
pacjentów o rozsądek – podkreśla Mariola
Madler-Litera - szefowa NZOZ Twój Lekarz.
– Osoby, które mają objawy infekcji, a nie przechodziły jeszcze COVID-19 i nie były szczepione,
powinny zgłaszać to podczas telefonicznej re-

- osoby z chorobą nowotworową, u których zapewniające codzienne bezpieczeństwo.
po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie
chemioterapią lub radioterapią,
- osoby po przeszczepach komórek, tkanek
i narządów, u których prowadzi się leczenie
immunosupresyjne,

- osoby poddawane przewlekłej wentylacji
mechanicznej.

Rejestracja na szczepienia dla innych grup
odbyła się według następującego harmoWzrost liczby zachorowań na COVID-19 nie Powodem znacznie większego ruchu w pla- nogramu:
jest jedynym powodem sporego obłożenia cówkach ochrony zdrowia jest też akcja szcze- 22 marca rejestracja roczników 1952-1956
placówek ochrony zdrowia w ostatnich tygo- pień przeciw COVID-19. Dotąd w sześciu 23-25 marca rejestracja roczników 1952- 1961
dniach. Od początku marca pacjenci rejestru- punktach szczepień NZOZ Twój Lekarz pacjen- 25-27 marca rejestracja uzupełniająca dla grupy 70+
Nowa fala pandemii daje się odczuć także jący się do lekarzy mają możliwość wyboru ci przyjęli niemal 2 500 dawek preparatu firmy Eksperci podkreślają, że powszechne szczew Gminie Kobierzyce. W marcu w przychod- teleporady, bądź wizyty osobistej. To sprawia, Pfizer. Jeszcze w marcu do przychodni ma do- pienia to jedyna skuteczna metoda prowaniach NZOZ Twój Lekarz wystawiono 5 razy że znacznie więcej osób decyduje się na wi- trzeć partia szczepionek Astra-Zeneca.
dząca do opanowania pandemii. Zanim jedwięcej skierowań na testy w kierunku koro- zytę w przychodni. W ciągu trzech tygodni Od 15 marca trwa szczepienie osób przewle- nak odporność zdobędzie większość społenawirusa, niż na początku roku. Infolinia w NZOZ Twój Lekarz udzielono 10 000 porad kle chorych. Rejestracją objęte są następują- czeństwa, musimy pamiętać o prostych spoi rejestracja odnotowały w pierwszych trzech Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Odbyło się ce grupy:
sobach walki z groźnym wirusem. Dystans,
tygodniach marca ponad 15 tysięcy połą- też 1 500 wizyt u specjalistów.
- osoby dializowane z powodu przewlekłej częsta dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczeń telefonicznych.
czek zakrywających usta i nos – to podstawy
– W związku ze znacznym wzrostem liczby niewydolności nerek,

Skierowanie na test można uzyskać bez kolejki. Pacjenci, którzy podejrzewają u siebie
COVID-19 mogą zapisać się przez Internet.
Wystarczy wypełnić formularz dostępny na
stronie: https://www.gov.pl/web/dom. Na
podstawie odpowiedzi udzielonych w an-

Miej oko na cukrzycę!

Rozpoczyna się program poszerzonej
opieki specjalistycznej dla pacjentów
NZOZ Twój Lekarz cierpiących na cukrzycę. W ramach kontraktu z NFZ mieszkańcy
Gminy Kobierzyce mogą korzystać z konsultacji, badań i zabiegów okulistycznych,
w tym z laseroterapii. Projekt jest realizowany w Przychodni Kobierzyce. Jego
celem jest zapobieganie ciężkim powikłaniom cukrzycy.

– Właśnie dlatego osoby ze zdiagnozowaną
cukrzycą, powinny być nie tylko pod stałą kontrolą diabetologa, ale także okulisty – mówi
dr n. med. Michał Ruta, który będzie badał
i laserował chorych zakwalifikowanych do
programu Miej oko na cukrzycę.

Najpoważniejszym, a jednocześnie najczęstszym powikłaniem jest retinopatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie siatkówki, które
może prowadzić do utraty wzroku. Ponadto osoby cierpiące na cukrzycę są bardziej
podatne na występowanie zaćmy i jaskry.
Ryzyko pojawienia się jaskry jest u diabetyków o niemal 40% wyższe, niż u osób zdrowych. Możliwość zachorowania na zaćmę
wzrasta natomiast do 60%.

jednym z przykładów. Warto zadbać o swoje zdrowie, by nie trafić do lekarza w chwili,
gdy za późno będzie na skuteczną pomoc
– podkreślają eksperci.

– Im wcześniej udaje się wykryć zmiany cukrzycowe w obrębie siatkówki, tym większe
szanse na ich powstrzymanie i zachowanie
prawidłowej ostrości widzenia. To niezmierStatystyki wskazują, że większość osób, u któ- nie ważne dla komfortu życia pacjentów z curych występują silne wahania poziomu cukru krzycą – dodaje współautor programu dr
we krwi narażona jest na poważne schorze- Sebastian Floryn Zastępca Ordynatora Odnia narządu wzroku. Cukrzyca rozwija się po- działu Okulistycznego Wojskowego Szpitala
woli, a nie leczona jest przyczyną uszkodzeń Klinicznego we Wrocławiu.
kluczowych narządów, takich jak: nerki, serce, Jak wskazują statystyki, pandemia sprawiła,
naczynia krwionośne, a także oczy. W obrębie że chorzy obawiając się zarażenia koronawinarządu wzroku, na skutki cukrzycy bardzo rusem odkładali wizyty u specjalistów. Teraz
narażona jest siatkówka, która odpowiada za trafiają do nich w bardziej zaawansowanych
odbieranie i przetwarzanie bodźców.
stadiach różnych chorób. Cukrzyca jest tylko
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Wiosenna zbiórka gabarytów z terenu Gminy Kobierzyce
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej

Wiosenne propozycje
czytelnicze

Uprzejmie informujemy, że w maju 2021r. zgodnie z poniższym harmonogramem zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Kobierzyce przez
firmę WPO ALBA S.A. akcja Wystawka w ramach której zabierane będą odpady komunalne - wielkogabarytowe m. in. meble, sprzęt RTV (telewizory,
radia itp.), sprzęt komputerowy (komputery, drukarki itp.), opony (tylko
do samochodów osobowych), dywany, duże zabawki oraz odpady poremontowe i gruz zgromadzony w workach (limit 5 worków 120L/posesję).
Ww. odpady należy wystawić przed posesją lub osłoną śmietnikową
w przeddzień odbioru odpadów lub zgodnie z harmonogramem do godz.
6.00 rano.
Równocześnie informujemy, że na terenie gminy funkcjonuje gminny
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Pełczycach przy ul. Czystej (obok oczyszczalni ścieków), który nieodpłatnie w środy i soboty w godz. 9-18 przyjmuje wszelkiego rodzaju odpady komunalne
– posegregowane, wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I półrocze 2021 r. – Gmina Kobierzyce

Zapraszamy do odwiedzania kobierzyckiej
biblioteki oraz jej filii. Ze względu na utrzymywany rygor sanitarny przypominamy
o obowiązku zakładania maseczek oraz
rękawiczek. Prosimy naszych czytelników
o cierpliwość, ponieważ jednocześnie w bibliotece może przebywać tylko jedna osoba.
W bibliotekach wyznaczono na podłodze
linie, których prosimy nie przekraczać w trakcie Państwa wizyty. Płyny do dezynfekcji
wraz z jednorazowymi rękawiczkami zostały umieszczone przy wejściach do bibliotek
dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu.
Zwrócone książki poddawane są obowiązkowej kwarantannie, dlatego dostęp do
księgozbioru jest częściowo ograniczony.
Mamy nadzieję, że pomimo wielu niedogodności związanych z pandemią odwiedzą
Państwo nasze placówki oraz skorzystają
z naszych książkowych nowości.
Szczególnie polecamy nową pozycje popularnego francuskiego autora Guillaume’a
Musso Sekretne życie pisarzy. Książka ta łączy
w sobie gatunki thrillera psychologicznego
oraz powieści obyczajowej. Fabuła opowiada o pisarzu Nathanie Fawlesie, który po zawieszeniu swojej pisarskiej kariery zaszywa
się na wyspach Morza Śródziemnego. Po
20 latach jego popularność wciąż trwa w najlepsze, jednak autor odciął się od opinii publicznej. Dziennikarka Mathilde Monney
zdeterminowana, by przeprowadzić wywiad
z dawno niewidzianym autorem, przybywa
do jego domu. Sytuacja szybko komplikuje
się, gdy tego samego dnia na plaży odnaleziono zwłoki.
Nasza baza tytułów poszerzyła się także
o serię thrillerów medycznych Tess Gerritsen.
Jej 12-tomowy cykl o przygodach detektyw
Jane Rizzoli i patomorfolożce Maurze Isles
z pewnością zapewni wiele emocji. Rizzoli to
porywcza i skora do akcji policjantka, która
na co dzień współpracuje ze spokojniejszą
i zamkniętą w sobie doktor Isles. Razem sta-

nowią perfekcyjne duo w pracy i przyjaźni.
Autorka korzystając ze swojego doświadczenia medycznego nie stroni od mocnych
opisów z zakresu medycyny sądowej, dlatego serię polecamy tylko dla czytelników
o mocnych nerwach.
Nowe pozycje pojawiły się także w dziale
z zakresu literatury faktu. Wśród nowości
m.in. Netflix to się nigdy nie uda Marca Randolpha oraz Lego. Jak pokonać kryzys, zawojować świat i zbudować potęgę z klocków
Nielsa Lunde. Obie książki można traktować
jako interesujące poradniki biznesowe, które
opowiadają o trudnych początkach, wzlotach i upadkach streamingowego giganta
oraz słynnej duńskiej firmy produkującej zabawki dla dużych i małych chłopców. Tytuły
te, to kopalnia ciekawostek historycznych,
ale także interesujące poradniki biznesowe.
Dla miłośników komiksu i powieści graficznych proponujemy francuską serię autorstwa Juana Díaza Canalesa i Juanja Guarnida
pt. Blacksad. W serii mrocznych kryminałów
autorzy przedstawiają swoich bohaterów
jako antropomorficzne zwierzęta, jednak nie
jest to historia skierowana do dzieci. Albumy
wydane zostały w powiększonym formacie, aby czytelnik mógł docenić przepiękną
oprawę graficzną. Malowane akwarelą panele stanowią jeden z najmocniejszych aspektów opowieści o gburowatym prywatnym
detektywie o wyglądzie czarnego kota. Cała
seria stanowi piękną laurkę dla kryminałów
z gatunku noir i estetyki kina lat 50. XX wieku.
Tytułowy John Blacksad nie stroni od moralnie wątpliwych decyzji, alkoholu i kobiet,
co często prowadzi go do niebezpiecznych
sytuacji. Wszystkie dotychczasowo wydane
tomy znajdują się w naszym księgozbiorze.
Mamy nadzieję, że nasza bogata oferta nowości przyniesie Państwu wiele radości.
Do zobaczenia w naszych filiach.
Daniel Pilarski
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„Klimatyczne” spotkanie w Kobierzycach
9 marca 2021 r. Wójt Gminy Kobierzyce podpisał umowę z firmą Ekovert Łukasz Szkudlarek na wykonanie opracowania Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w Gminie
Kobierzyce. Program ten ma być dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę
do podejmowania przez władzę gminy decyzji, które uwzględniałby zagrożenie wynikające ze zmian klimatu. Głównym celem
strategicznym programu jest opracowanie
planu (programu wdrażania przedsięwzięć)
inwestycji mających kompleksowy wpływ
na poprawę warunków środowiskowo-przyrodniczych oraz wskazanie koniecznych działań dla łagodzenia niekorzystnych
zmian klimatycznych. W ślad za podpisaną
umową 16 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy
Kobierzyce odbyło się spotkanie z udziałem
Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Macieja
Chorowskiego, Dyrektora Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu
Wojewódzkiego Jacka Jemioły oraz Wój-

ta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika
w sprawie Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian
klimatu w Gminie Kobierzyce oraz planowanych w przyszłości działań w tym zakresie.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na
konieczność współpracy jednostek samorządowych wszystkich szczebli i dążenie do
rozwiązań pozwalających skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom zagrożeń

wynikających ze zmian klimatu. Tematem
spotkania była także analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację celów określonych w programie.
Monika Pilichowska

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach
z siedzibą w Kobierzycach, adres: 55-040 Kobierzyce, ul. Ludowa 7
I. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

III. Wymagane dokumenty:

1) wykształcenie wyższe,

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu poprzez złożenie listu motywacyjnego wraz
z życiorysem (CV),

2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) doświadczenie w realizacji działań w dziedzinie kultury,
4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania
instytucji kultury, w szczególności ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych, ustawy o finansach
publicznych, ustawy - prawo zamówień
publicznych, ustawy o samorządzie gminnym; ustawy - Kodeks Pracy,
5) wiedza w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych,
6) umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
7) niekaralność w zakresie określonym w pkt.
III ppkt 6,
8) brak zakazu pełnienia funkcji określonych w pkt. III ppkt. 6,
9) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych.
II. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) organizowanie i prowadzenie działalności
kulturalnej na terenie Gminy Kobierzyce,
2) realizacja zadań statutowych Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach,
3) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
w Kobierzycach.

2) poświadczone przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kwalifikacje i doświadczenie (dyplomy,
świadectwa, zaświadczenia, zaświadczenia
o zatrudnieniu, zakresy czynności, opis stanowisk pracy),

cypliny Finansów Publicznych. Kandydat
wyłoniony w drodze konkursu, przed powołaniem, zobowiązany jest przedłożyć
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego
Rejestru Karnego,
7) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

3) poświadczone przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego
stażu pracy,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubie- i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związgającej się o zatrudnienie,
ku z przetwarzaniem danych osobowych
5) złożenie przez osoby przystępujące do
i w sprawie swobodnego przepływu takich
konkursu programu realizacji zadań w zadanych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE
kresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju
ogólne rozporządzenie o ochronie danych
instytucji kultury - Kobierzyckiego Ośrodka
(RODO).
Kultury w Kobierzycach (maksymalnie do
5 stron A4),
IV. Kandydaci mogą uzyskać informację
6) pisemne oświadczenie o niekaralności za na temat warunków organizacyjno-fiumyślne przestępstwa ścigane z oskarże- nansowych działalności Kobierzyckiego
nia publicznego lub umyślne przestępst- Ośrodka Kultury w Kobierzycach w siewo skarbowe oraz pisemne oświadczenie dzibie Urzędu Gminy Kobierzyce: al. Pałao braku zakazu pełnienia funkcji związa- cowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. (71 36 98 127),
nych z dysponowaniem środkami publicz- po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. niu terminu.
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz.
289) oraz że aktualnie nie toczy się wobec
kandydata postępowanie Rzecznika Dys-

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne
należy składać osobiście w Biurze Obsługi
Klienta w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce lub pocztą na adres Urzędu Gminy
Kobierzyce, tj. 55-040 Kobierzyce, al. Pała-

cowa 1 (decyduje data wpływu do Urzędu),
w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:
Dotyczy konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury w Kobierzycach w terminie do dnia
19 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30.
UWAGA! Na kopercie zewnętrznej kandydaci nie umieszczają swoich danych adresowych, dane adresowe (adres zwrotny
i nr telefonu) można umieścić na kopercie
wewnętrznej.
Informacja o wynikach naboru będzie
zamieszczona:
1) na stronie podmiotowej BIP instytucji
kultury – Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
w Kobierzycach oraz na jego stronie internetowej,
2) na stronie podmiotowej BIP organizatora
- Gminy Kobierzyce oraz na stronie internetowej: www.ugk.pl.
Wymagane oświadczenia, list motywacyjny, CV, powinny być własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów powinny być
potwierdzone za zgodność z oryginałem
własnoręcznym podpisem i opatrzone
klauzulą: Za zgodność z oryginałem.
VI. Przewidywany termin rozpatrzenia
ofert i zakończenia postępowania konkursowego do dnia 10 maja 2021 r.
Regulamin Komisji Konkursowej dostępny
jest na stronie internetowej: www.ugk.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Kobierzyce.
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SPORT

Drugi Plebiscyt Sportu Gminy
416

liczba głosów

2

miejsce

135

BEATA

liczba głosów

1

miejsce

193

KINGA

liczba głosów

3

miejsce

88

NATALIA

liczba głosów

KOWALCZYK

JAKUBOWSKA
––––––
PIŁKA RĘCZNA

––––––
PIŁKA RĘCZNA

Jedna z najlepszych bramkarek w Polsce. Wiele zwycięstw KPR Gminy Kobierzyce zawdzięcza właśnie jej. Bardzo pracowita, zaangażowana, pomaga
młodszym koleżankom z zespołu. W drużynie z Kobierzyc występuje drugi
sezon.

Prawdziwa liderka drużyny z Kobierzyc. W sezonie 2019/2020 została
uznana najlepszą zawodniczką sezonu, najlepszą boczną rozgrywającą oraz
była królową strzelczyń całych rozgrywek. Regularnie dostaje powołania do
kadry narodowej seniorek.

Jedna z najlepszych prawoskrzydłowych w Polsce. Mająca za sobą debiuty
w kadrze narodowej. Szybka, zwinna, skuteczna, dobrze biega do kontr.
Bardzo szybko się rozwija i podnosi swoje umiejętności. W Kobierzycach
występuje drugi sezon.

––––––
PIŁKA RĘCZNA

JANAS

416

liczba głosów

2

miejsce

65

KATARZYNA

liczba głosów

1

miejsce

84

ALICJA

liczba głosów

3

miejsce

57

KALINA

liczba głosów

STACHÓW

PONIATOWSKA
––––––
JEŹDZIECTWO

––––––
PIŁKA RĘCZNA

Kasia swoją przygodę z gimnastyką artystyczną rozpoczęła w lutym
2018 roku. Bardzo szybko okazało się, że gimnastyka stała się wielką pasją i
nieodłączną częścią jej życia.
- I miejsce w Międzynarodowym Walentynkowym Turnieju w Gimnastyce
Artystycznej Sweet Valentine Cup
- II miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Gracja Spring Cup
- III miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Princess Cup 2020

Alicja jest wychowanką KKJ Wiktoria, konno jeździ od 6 lat. Ostatnie trzy
lata trenuje 7 dni w tygodniu i startuje regularnie w zawodach regionalnych
i ogólnopolskich. We wrześniu 2020 r. starując na kucu Manchester 0012
została Mistrzynią Dolnego Śląska w skokach na kucach. Swój sukces powtórzyła w Halowym Pucharze Dolnego Śląska w grudniu 2020 r., gdzie ponownie na Manchesterze rywalizując z dużymi końmi w kategorii Junior Młodszy
wywalczyła I miejsce. Poza tym startując w zawodach ogólnopolskich w najwyższych konkursach na styl dla kucy zdobyła 2-krotnie I miejsce, 3-krotnie
II miejsce. Zdobyła również kwalifikacje do Halowych Mistrzostw Polski.

- reprezentantka Polski w piłce ręcznej plażowej w kategorii U-16
- reprezentantka kadry Dolnego Śląska
- Mistrzyni Dolnego Śląska w piłce ręcznej plażowej w kategorii juniorka
młodsza
- III miejsce z drużyną KPR Kobierzyce w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek
- kapitan młodzieżowej drużyny KPR Kobierzyce

––––––
GIMNASTYKA
ARTYSTYCZNA

SMOLEŃ

SPORT
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Kobierzyce – wyniki głosowania
416

liczba głosów

2

93

miejsce

liczba głosów

KPR
GMINY KOBIERZYCE

1

liczba głosów

KPR
GMINY KOBIERZYCE

––––––
PIŁKA RĘCZNA
DRUŻYNA MŁODZIEŻOWA

- III miejsce w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek
- Mistrz Dolnego Śląska w piłce ręcznej plażowej w kategorii junior młodszy
- Wicemistrz Dolnego Śląska w piłce ręcznej plażowej w kategorii młodziczek;
- awans do półfinałów MP w piłce ręcznej plażowej (miejsce 9-16)
W szeregach drużyny występują reprezentantki kadry Dolnego Śląska oraz
zawodniczki powoływane do kadry narodowej w piłce plażowej.

133

miejsce

––––––
PIŁKA RĘCZNA

W sezonie 2019/2020 drużyna KPR Gminy Kobierzyce zdobyła pierwszy raz
w swojej historii brązowy medal Mistrzostw Polski. Drużyna systematycznie
robi postępy i rozwija się zarówno pod kątem sportowym jak i organizacyjnym. Zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce regularnie powoływane są do
kadry narodowej seniorek oraz juniorek.

3

86

miejsce

liczba głosów

KOSiR
BASKET KOBIERZYCE
––––––
KOSZYKÓWKA

Mistrz rozgrywek: Basketmania (wszystkie kategorie wiekowe), B-Ball
(wszystkie kategorie wiekowe). Zwyciężca turniejów organizowanych przez
kluby na Dolnym Śląsku. Regularnie szkoli zawodników którzy trafiają do
czołowych klubów młodzieżowych we Wrocławiu. Klub organizuje regularne eventy koszykarskie oraz spotkania z gwiazdami koszykówki.

416

liczba głosów

2

miejsce

118

DARIUSZ

liczba głosów

1

miejsce

147

EDYTA

liczba głosów

3

miejsce

86

KAROL

liczba głosów

WOLNY

MAJDZIŃSKA

––––––
PŁYWANIE

––––––
PIŁKA RĘCZNA

––––––
KOSZYKÓWKA

Olimpijczyk z Moskwy i utytułowany pływak w kategorii Masters, był inicjatorem
utworzenia pierwszego klubu pływackiego w Gminie Kobierzyce Swimmers
Centrum Ślęza. W 2020 roku młodzi pływacy zaznaczyli swoją obecność na wielu
dolnośląskich zawodach. Przede wszystkim należy podkreślić udział i wysokie
lokaty w 4. edycji SwimManii dla klas 4-8 SP oraz na Mistrzostwach Dolnego
Śląska w Nowej Rudzie. W kategorii junior młodszy na dystansie 200 m stylem
zmiennym srebro zdobył Jan Pepłowski, w kategorii młodzik na dystansie
200 m stylem klasycznym złoto zdobył Julian Stefurak. Również pozostali
zawodnicy kategorii młodzik: Pola Pietryk, Anna Karnaś, Mateusz Czibera oraz
Gabriel Neminarz plasowali się w pierwszej 10 zawodników Dolnego Śląska.

W Kobierzycach pracuje już czwarty sezon. Z każdym rokiem drużyna KPR
Gminy Kobierzyce robi systematyczny postęp. Ukoronowaniem jej pracy
był brązowy medal Mistrzostw Polski w sezonie 2019/2020. Wymagająca,
pracowita, sumienna. Wychowała kilka reprezentantek Polski. Trener Roku
w Superlidze w sezonie 2019/2020.

Od lat zaraża młodzież miłością do sportu. Jego pasję odczuwa się na każdym treningu. Motywuje do stawania się coraz lepszym. Kształtuje młodych ludzi i ich charaktery. Wspiera młodzież nie tylko sportowo. Zawsze
wyczuwa zawodnika i chętnie podejmuje się nurtujących i nierzadko
trudnych tematów. Jego wychowankowie reprezentują barwy Śląska Wrocław oraz WKK Wrocław.

JAŚKO

8

EDUKACJA

Międzynarodowy Projekt
Edukacyjny Emocja
Na początku roku szkolnego klasa 2 b ze
Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich przystąpiła do udziału
w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocja. Poruszał on różne tematy,
niezwykle ważne w edukacji i wychowaniu,
a przygotowane scenariusze ułatwiały realizację jego założeń: Każdy z nas jest inny,
równy i wyjątkowy. Od września do marca
uczniowie ukończyli zarówno w formie
stacjonarnej jak i zdalnej cztery jego moduły: Kreatywność, Wyobraźnię, Moc Słów
i Empatię. Dzieci wspólnie z nauczycielem
przygotowały klasowy kącik emocji. Na
drzwiach klasy oraz na tablicy informacyjnej zostały umieszczone plakaty informujące o tym projekcie. Przy realizacji zadań
uczniowie korzystali z prezentacji utworzonych na platformie Genially. Na początku

Innowacyjne działania
w grupie Sówek

każdych zajęć uczniowie określali swoje
samopoczucie. Zapoznawali się z emocjami, które towarzyszą nam każdego dnia.
Nauczyli się kilku zwrotów w języku migowym. Nauka migania sprawiła uczniom
dużo przyjemności. Dzieci zaprojektowały
swoje kropki, które dzięki aplikacji Quiver
ożyły. Podczas tego zadania towarzyszyła
wszystkim ekscytacja. W trakcie zajęć nauczyciel wykorzystywał filmy z udziałem
pana psychologa. Dzieci były zachwycone,
mogły otworzyć swoją emocjonalność, poznawać siebie, swoje możliwości; rozwijać
emaptię i kreatywne myślenie. Bardzo im
się podobały opowiadania, bajki edukacyjne oraz proponowane zabawy. Uczniowie
z niecierpliwością czekają na kolejne moduły tego fascynującego projektu.
Agnieszka Przybylska
W krainie tolerancji i emocji to innowacja pedagogiczna adresowana do dzieci z grupy
0 a Sówki uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich.
Celem programu jest zrozumienie przez
dzieci, jak ważna jest akceptacja zarówno
siebie jak i innych. W cyklu kolejnych zajęć
zerówkowicze poznają emocje własne i innych, a zarazem starają się zrozumieć, że
bycie innym nie jest niczym złym. Realizując innowację, dzieci z grupy 0 a, obchodziły
m.in. Dzień Zwierząt, Dzień Uśmiechu, Dzień
Tolerancji, Dzień Osób Niepełnosprawnych,
Dzień Życzliwości, Dzień Praw Dziecka. Zorganizowały mikołajkowo-świąteczny występ on-line dla rodziców oraz dla dziadków.
Wzięły udział w akcjach charytatywnych na
rzecz zwierząt oraz w projekcie edukacyjnym
Aniołkowe granie. Działania tego projektu

realizowane były na terenie Wrocławia na
rzecz rozwoju pieczy rodzinnej i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego. Dzieci
wraz z rodzicami przekazały wychowankom
Domu Dziecka we Wrocławiu telewizor oraz
nagrały dla nich piosenkę. Podczas zajęć
o tematyce świątecznej dzieci kształtowały
postawy tolerancji wobec różnych wyznań
religijnych i tradycji. Na zajęciach w szkole
wykonywały plakaty utrwalające ich wiedzę
o tolerancji, szacunku, empatii, a także m.in.
pomocne dłonie, emocjometr w formie zegara, drzewo życzliwości oraz upominki dla
przyjaciela. Przedszkolaki uczestniczyły również w zajęciach z arteterapii podczas których uzewnętrzniały i omawiały swoje stany
emocjonalne na podstawie powstałych prac
plastycznych.
Karolina Lisek-Marcisz

Projekt edukacyjny - Mali Detektywi

Realizując treści programowe oparte o tematykę detektywistyczną, klasa III ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim
rozwiązywała zagadki logiczne, mające doprowadzić uczniów do rozwiązania kilku
spraw detektywistycznych.
Głównymi założeniami projektu edukacyjnego były: realizacja podstawy programowej w inny niż dotychczas sposób, rozwijanie
logicznego i twórczego myślenia, urozmaicenie zajęć, a także zaciekawienie uczniów
pracą detektywa.
Uczniowie nie wiedzieli, że tego dnia będą
odkrywać, kto włamał się do największego
skarbca na ziemi, czy na przykład kto wkradł
się do agencji detektywistycznej i ukradł tajne akta. Dzieci były podzielone na zespoły.
Każdy zespół miał do rozwiązania zagadki
w oparciu o tajne akta sprawy. Za rozwiązanie zagadek zespoły zdobywały pieniądze.
Mogły je wymienić na podpowiedź, co pozwoliło na wyeliminowanie kolejnych osób
z kręgu podejrzanych. Rozwiązaniu zagadek
towarzyszyło niezwykłe poruszenie i chęć
zdobycia podpowiedzi. Uczniowie musieli
między innymi odkryć co jest zapisane tajem-

niczym szyfrem, rozwiązać zagadkę logiczną oraz matematyczną. Wszystkie te zadania
uczniowie rozwiązali poprawnie, dzięki czemu udało im się dojść do rozwiązania całej
sprawy i wskazać winnego.

Należy również podkreślić, że treści zawarte w projekcie były dostosowane do wieku
uczniów oraz były przedstawione w interesujący sposób tak, by zaciekawić młodego
człowieka.

Cały ten dzień był dla dzieci niesamowitym
przeżyciem. Bardzo cieszyli się, że mogą zabawić się w detektywa i spędzić czas w inny
niż dotychczas sposób.
Klaudia Krzyżanowska

EDUKACJA / ROZMAITOŚCI

Przyjaciele książki
Innowacja pedagogiczna Jestem przyjacielem książki to zajęcia prowadzone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach
Wrocławskich w roku szkolnym 2020/21
w grupie 1 Żabki. Program ma na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka.
Realizowane na zajęciach zagadnienia związane są z propagowaniem literatury i czytelnictwa, uczą wrażliwości, szacunku, tolerancji, kreatywności oraz współpracy w grupie.
Od września 2020 roku w ramach innowacji
dzieci uczestniczyły w wielu imprezach grupowych m. in.: Dzień postaci z bajek, Dzień
Praw Dziecka i Dzień Tolerancji oraz w projekcie Mały miś w świecie wielkiej literatury.
Dzięki zajęciom plastycznym organizowanym w przedszkolu dzieci wzmacniają po-

Wkrótce Wielkanoc

czucie wartości, rozwijają pewność siebie,
odwagę i wiarę we własne możliwości, uczą
się umiejętności współpracy z innymi oraz
wytrwałości. Wychowawczyni nawiązała
współpracę z Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Jednym z zadań, które
dzieci chętnie wykonały i wysłały swoje prace, było stworzenie plakatu zachęcającego
innych do odwiedzenia tego niezwykłego
miejsca. Przedszkolaki na bieżąco poznają
sylwetkę Koziołka Matołka, a czytając kolejne opowiadania spotykają nowe nieznane
dla nich słowa. Dzięki temu powstał obrazkowy słownik wyrazów rzadko używanych.
W najbliższym czasie zaplanowano turniej
plastyczny Najciekawsza przygoda Koziołka
Matołka, na który dzieci bardzo czekają, gdyż
postać Koziołka stała im się bliska.
Kamila Janocha
W tym roku święta wielkanocne wypadają
na początku kwietnia, tydzień wcześniej
(28 marca) obchodziliśmy Niedzielę Palmową. W tym dniu w kościołach, pojawiają się tradycyjne palmy wielkanocne, na
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Tradycyjnie ręcznie robione palmy można
było zobaczyć w świątyniach na terenie
Gminy Kobierzyce. Dzięki uprzejmości Koła
Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad Ślęzą
mogliśmy podpatrzeć jak takie palmy są
wykonywane. Przewodnicząca Koła, Bożena Łabuda wraz z KGW przygotowała takie
palmy do parafialnego kościoła w Tyńcu
nad Ślęzą.

Wiosna ach to Ty!
22.03.2021r. przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Bielanach Wrocławskich
w niecodzienny sposób przywitały Pierwszy
Dzień Wiosny. Zabawę rozpoczęliśmy kolorową paradą w wiosennych kapeluszach,
przygotowanych przez jej uczestników na
turniej plastyczno-techniczny Wiosenny kapelusz. Kolorowej paradzie kapeluszowej to-
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warzyszyły wiosenne dźwięki muzyki oraz
radosne okrzyki, których celem było skuteczne pożegnanie zimy i przywitanie wytęsknionej wiosny. Dalsze świętowanie związane
było z Ekologicznym pokazem mody, podczas
którego dzieci zaprezentowały stroje wykonane z opadów w ramach recyklingu.
Barbara Uchwał

Kolejną tradycją wielkanocną są pisanki.
Tym razem warsztat malowania i zdobienia
pisanek przedstawi Krystyna Burska, mieszkanka naszej gminy. W tym roku chciała podzielić się z Państwem swą wiedzą i doświadczeniem w przygotowywaniu tradycyjnych
polskich pisanek. Krystyna Burska (przewodnicząca PZERiI Zarządu Rejonowego
w Kobierzycach) przez ostatnie lata prowadziła w Kobierzyckim Ośrodku Kultury warsztaty wielkanocne z malowania pisanek dla
dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne.
Warsztaty te cieszyły się zawsze bardzo dużym powodzeniem.

W tym roku, z powodu pandemii, nie ma
możliwości przeprowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym. Dla wszystkich chętnych
do zgłębienia wiedzy o przygotowywaniu
pięknych pisanek wielkanocnych mamy
krótki materiał filmowy, w którym Krystyna
Burska pokaże jak w prosty sposób wykonać pisanki.
Przygotowując się do świąt, staramy się
udekorować wnętrza naszych domostw
różnymi drobiazgami, ozdobami świątecznymi. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy mieszkanki Kobierzyc, Teresę Schmidt,
Elżbietę Kowalewicz i Danutę Klepuszewską,
które specjalizują się w wytwarzaniu pięknych ozdób na każdą okazję. Panie przygotowały kilka propozycji na kompozycje lub
dekoracje wielkanocne, które będzie można
zobaczyć w galerii fotograficznej na stronie
internetowej KOK.
Na zakończenie coś dla ciała. Dla wszystkich fanów dobrej kuchni mamy przepis na
wielkanocną babkę. Przepis poleca Bożena
Kurek-Osiecka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pustkowie Wilczkowskim.
Więcej informacji na stronie internetowej KOK:
www.kultura-kobierzyce.pl.
Joanna Szymkowska
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10 lat minęło!

Pod koniec ubiegłego roku minęła dziesiąta rocznica reaktywacji Koła Gospodyń
Wiejskich z Tyńca nad Ślęzą, które obecnie działa w 15-osobowym składzie. Obok
czternastu ambitnych i aktywnych pań jest
jeden mężczyzna. W ciągu tych minionych
dziesięciu lat, KGW z Tyńca nad Ślęzą mocno zaznaczył swoją obecność w Gminie
Kobierzyce, uczestnicząc nie tylko w życiu
mieszkańców swojej miejscowości, ale
również na szerszym forum. Panie uczestniczyły między innymi w okolicznościo-

wych wystawach stołów wielkanocnych
i bożonarodzeniowych, organizowanych
w Warszawie, Wrocławiu, czy Marcinowicach. Brały udział w dożynkach ogólnopolskich w Częstochowie oraz każdego roku
miały swoje stoiska z własnymi wyrobami
kulinarnymi na dożynkach gminnych w Kobierzycach. Delegatki Koła były z wizytą
w Brukseli i Strasburgu.

tworzymy zespół muzyczny, który z powodzeniem koncertował na wielu konkursach
i przeglądach zespołów ludowych. Działamy
aktywnie na rzecz naszej lokalnej społeczności, organizując spotkania integracyjne, konkursy własnych wypieków, z których słyniemy
nie tylko w naszej gminie. Corocznie wykonujemy wieńce dożynkowe i palmy wielkanocne. Od wielu lat odwiedzamy podopiecznych
- Jesteśmy grupą przyjaciółek, które w naszym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci,
kole mogą realizować swoje pasje. Razem prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
z panem Julianem – naszym akordeonistą, św. Józefa w Wierzbicach, czy to z okazji Dnia

Dziecka, czy na Dzień Babci i Dziadka. Te wizyty są dla nas wielkim przeżyciem, a uśmiech
na twarzach dzieci jest dla nas najlepszą nagrodą. Bardzo dobrze współpracuje się nam
z Urzędem Gminy Kobierzyce oraz gminnymi ośrodkami, takim jak KOK i KOSiR. Bardzo
tęsknimy za powrotem do ‹normalności›, jesteśmy wciąż pełne zapału i energii, by nadal
aktywnie działać - mówi Bożena Łabuda,
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Tyńcu nad Ślęzą.
Janusz Kołodziej
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Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
w Kobierzycach
– Koło Turystyczne

Zaprasza dzieci i młodzież na wycieczki.

Poznanie dziedzictwa historycznego, kulturalnego i turystycznego Polski
Projekt dofinansowany przez Gminę Kobierzyce

- noclegi: Gospodarstwo Agroturystka AZYL III TURNUS: 22 –31 sierpnia 2021 r.
Stary Folwark
(10 dni – niedziela - wtorek)
Drodzy rodzice,
- pełne wyżywienie: śniadania i kolacje – cena: 1400 zł
26 lipca - 1 sierpnia 2021 r.
zbliżają się wakacje. Sytuacja epidemiostół szwedzki – gospodarstwo; obiady –
(7 dni – poniedziałek - niedziela)
logiczna obecnie jest skomplikowana.
restauracja Azymut
cena: 800 zł
- ubezpieczenie, opieka doświadczonej ka- - wyjazd 22 sierpnia (niedziela) godz. 6.00
Wierzymy jednak, że do wakacji zmieni
- UWAGA! Wyjazd 25 lipca (niedziela)
dry pedagogicznej, pielęgniarki i ratownika - parking k. przedszkola w Kobierzycach
się na lepsze, tak abyśmy mogli wysłać
godz. 23.00
- wycieczki: Suwalszczyzna Północna i Po- ul. Robotnicza
nasze dzieci na kolonie i wycieczki. Decy- parking k. przedszkola w Kobierzycach
łudniowa, Suwałki, Wigry
- powrót 31 sierpnia (wtorek)
dować będą wskaźniki zachorowalności,
ul. Robotnicza
- bilety wstępów
w cenie:
a tym samym rozporządzenia Minister- powrót 1 sierpnia (niedziela) – późnym
- transport – autokar – dowóz na plażę
stwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
wieczorem
II TURNUS: 3–13 sierpnia 2021 r.
- noclegi: Szkolne Schronisko - Duninowo 43
i Nauki oraz ilość chętnych.
miejsce pobytu: Szkolne Schronisko
(11 dni – wtorek - piątek)
k/Ustki
Górzanka 39
Są one podawane późno, więc na proścena: 1400 zł
- pełne wyżywienie: od kolacji 22 sierpnia
bę wielu rodziców, planujących już dziś
LATO 2021 – KOLONIE
do śniadania 31 sierpnia + prowiant na droswoje urlopy, podajemy propozycję kogę powrotną
lonii i wycieczek na LATO 2021.
I TURNUS: 4 lipca – 16 lipca 2021 r.
- ubezpieczenie, opieka doświadczonej
(13 dni – niedziela - piątek)
kadry pedagogicznej, ratownika
LATO 2021 – WYCIECZKI
cena: 1500 zł
- wycieczki: Darłowo, Ustka
- bilety wstępów
- wyjazd 3 sierpnia (wtorek) godz. 5.00
- parking k. przedszkola w Kobierzycach
DODATKOWE INFORMAC JE:
ul. Robotnicza
- powrót 13 sierpnia (piątek) – wieczorem • wszystkie wyjazdy i powroty – z parkingu
k. przedszkola – Kobierzyce, ul. Robotnicza
28 czerwca – 1 lipca 2021 r.
w cenie:
• zapisy i wpłaty 300 zł zaliczki (wycieczki);
(4 dni – poniedziałek - czwartek)
- UWAGA! Wyjazd 3 lipca (sobota)
- transport – autokar – dowóz na plażę
400 zł zaliczki (kolonie) u Grażyny Tadeucena: 600 zł
godz. 23.00
- noclegi: Szkolne Schronisko – Stary Borek siak w Kobierzycach przy ul. Robotniczej 21
- wyjazd 28 czerwca (poniedziałek) godz. 6.00 - parking k/przedszkola w Kobierzycach - pełne wyżywienie: od kolacji 3 sierpnia (kwiaciarnia k. Biedronki)
- parking k. przedszkola w Kobierzycach ul. Robotnicza
do śniadania 13 sierpnia + prowiant na dro- • pozostałe kwoty – wpłaty, jeśli imprezy
- powrót 17 lipca (sobota) – wczesnym ran- gę powrotną
ul. Robotnicza
się odbędą do 20 czerwca 2021 r.
- powrót 01 lipca (czwartek) – godziny wie- kiem
- ubezpieczenie, opieka doświadczonej • liczba miejsc ograniczona
w cenie:
czorne
kadry pedagogicznej, ratownika
• jeśli nie dojdzie do wyjazdów – zaliczki
- przejazd autokarem – autokar do dyspo- - wycieczki: Kołobrzeg, Zieleniewo
miejsce pobytu: Szkolne Schronisko
w całości będą zwracane
zycji przez cały turnus
Zakopane, Krzeptówki 2
- bilety wstępów
• dodatkowe informacje pod tel. 71 311 11 98

BIESZCZADY

D U N I N O W O ko ł o U S T K I

S TA R Y B O R E K
ko ł o G R Z Y B O WA – 5 k m
o d KO ŁO B R Z E G U

Z A K O PA N E – P I E N I N Y
–WADOWICE

S TA R Y F O LWA R K
nad WIGRAMI –
P O J E Z I E R Z E S U WA L S K I E

12 SPORT

Galacticos Solna czeka na powrót do gry
Galakticos Solna to jeden z trzech (obok
GKS-u Kobierzyce i WKS-u Wierzbice)
przedstawicieli Gminy Kobierzyce w lidze
okręgowej, której rozgrywki zostały zawieszone z powodu pandemii koronawirusa po dwóch rundach rundy rewanżowej.
W Solnej bardzo poważnie podchodzą do
swojego klubu i do wszystkich aspektów
jego działalności. Szatnia zawodników
z Solnej może stanowić wzór dla innych
klubów. Wrażenie robią także nowe stroje
Galaktycznych.
- Po przerwie zimowej naszym trenerem został
Piotr Pietrewicz. To świetny fachowiec, bardzo
znany w środowisku trenerskim. Ostatnio prowadził Bielawiankę Bielawa, która walczyła
o awans do III ligi. Już okres przygotowawczy
potwierdził, że decyzja o zatrudnieniu trenera
Pietrewicza była słuszna, a potwierdziły to rezultaty spotkań sparingowych przed sezonem.
Piłkarze z Solnej wygrali 4 mecze i zanotowali
jedną porażkę z Polonią Bielany Wrocławskie.
Trzeba przyznać, że w zespole jest bardzo dobra atmosfera, a za tym idzie także świetna
frekwencja na treningach – opisuje Daniel
Krawiec członek Zarządu Galakticos Solna.
– Kadra zespołu w stosunku do rundy jesiennej została niemal utrzymana. Zespół zasiliło
dwóch ważnych zawodników - pomocnik Jakub Bolisęga, który zadebiutował w seniorach
Lechii Dzierżoniów w 3 lidze w wieku 16 lat,
później był dwa miesiące w Legii Warszawa
po czym postanowił wrócić do Dzierżoniowa. Jakub występował w barwach Zagłębia
Lubin, był na testach w Górniku Zabrze i GKS
Bełchatów. Przyszedł do nas z GKS-u Kobierzyce.

Drugim naszym wzmocnieniem został napastnik Piotr Prokop. Jest on wychowankiem
Bielawianki Bielawa, a ostatnim klubem
w którym występował był GKS Kobierzyce.
Trzeba zaznaczyć, że Piotr jest liderem tabeli
strzelców z 22 trafieniami w trwającym sezonie i bardzo mocno liczymy, że w naszych
barwach te liczby będą jeszcze większe – tak
o nowych zawodnikach opowiada Paweł
Kukuś, kierownik zespołu.

Piotr Pietrewicz (trener) i Daniel Krawiec (członek zarządu)

O swoim nowym wyzwaniu zawodowym
mówi trener Piotr Pietrewicz – Uważam, że
dla każdego trenera w pewnym momencie
nadchodzi czas na zmiany. Niesie to za sobą
wachlarz możliwości, zmianę perspektywy
i motywuje do ciągłego rozwoju zarówno
swojego warsztatu trenerskiego, a jednocześnie pozytywnie wpływa na otoczenie
w którym funkcjonuje. W moim przypadku
czas na zmianę przyszedł kilka miesięcy temu,
a konieczność przeorganizowania życia prywatnego była punktem zwrotnym. Podjąłem
decyzję o rozpoczęciu współpracy z klubem
z niższej ligi. Czasami warto zrobić krok w tył,
aby w przyszłości posunąć się o dwa do przodu.
Dlaczego akurat Galacticos? Zdecydowała
pasja z jaką osoby zarządzający klubem podchodzą do swojej pracy. Dawno nie widziałem tyle zapału i energii w jednym miejscu.
Jeżeli chodzi o infrastrukturę byłem bardzo
pozytywnie zaskoczony dbałością i jakością
przygotowania przestrzeni piłkarskiej, biorąc
pod uwagę ligę, w której funkcjonuje klub.

W przyszłości mam nadzieję poprowadzić
drużynę do IV ligi – na ten moment jest to cel
długoterminowy, ale mam nadzieję, że zapał,
zaangażowanie oraz ciężka praca pozwoli na
przestrzeni kilku lat na jego osiągnięcie.

Piotr Prokop

Jakub Bolisęga

Galakticos w rundzie wiosennej rozegrał
tylko dwa mecze. W dwudziestej kolejce
pokonał KS Żórawina na boisku rywala –
2-0. Obie bramki strzelił Jakub Bolisęga,
a później przegrał na własnym boisku z obecnym liderem rozgrywek WKS Wierzbice – 0-2.
Piłkarze liczą, że rozgrywki w niższych ligach
zostaną wznowione. W przeciwnym wypadku w gronie nowych IV ligowców powitamy
WKS Wierzbice, a do ligi okręgowej awansuje
kolejny klub z naszej gminy – Polonia Bielany
Wrocławskie (obecny lider tych rozgrywek).
Galakticos Solna zająłby w tych okolicznościach bardzo dobre szóste miejsce, które
w kolejnych sezonach będzie chciał zapewne poprawić.
Wojciech Duczek

