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Kolejna inwestycja w Gminie Kobierzyce zakończona.
Świetlica w Cieszycach oddana do użytku.
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Pożegnanie Księdza Prałata dr Andrzeja Ćwika
Dnia 21 września 2015 r. w Wierzbicach
miał miejsce uroczysty pogrzeb proboszcza miejscowej parafii Księdza Prałata
dr Andrzeja Ćwika. W trakcie uroczystości
pogrzebowych odbyła się msza święta,
którą odprawił Metropolita Wrocławski
Arcybiskup Józef Kupny. Krótką laudację
o Zmarłym wygłosił Henryk Łoposzko
– wiceprzewodniczący Rady Parafialnej: „Księże Proboszczu, zaledwie przed
3 miesiącami stałem tu przed Tobą i kierowałem słowa wdzięczności i uznania
za 25-letni trud i pracę jako proboszcza
tutejszej parafii. Dzisiaj ponownie stoję
przed Tobą, jako przedstawiciel naszej
wspólnoty parafialnej, aby po raz ostat-

ni z bólem i żalem złożyć Ci hołd i naszą dozgonną wdzięczność za ostatnie
25 lat Twojego życia, które poświęciłeś
tej parafii i jej mieszkańcom. Wystarczy
popatrzeć na pięknie wyremontowany
kościół parafialny i jego otoczenie, wybudowany kościół filialny w Pustkowie
Żurawskim, czy odremontowaną plebanię i wiele, wiele innych dzieł, których
nie sposób tutaj wymienić. Twoja śmierć
jest dla nas ogromnym zaskoczeniem.
Odszedłeś od nas w sile wieku, kiedy
mogłeś jeszcze tak wiele dobra uczynić.
Księże Andrzeju… Dla wielu z nas byłeś
nie tylko kapłanem, ale też przyjacielem
i nauczycielem. Poprzez swoją posługę

i obecność pozostawiłeś niezatarty ślad
w naszym życiu. Przed dwoma tygodniami do niektórych z nas wysłałeś smsa,
w którym był bardzo wymowny cytat:
„Przez 25 lat ofiarowałem wam, drodzy,
siebie i swe różne zdolności i dokonania.
Dziś dedykuję chorobę, ołtarz cierpienia
– też obraz miłości z atencją miłosiernego Chrystusa Zbawiciela ślę – pasterz waszych dusz nieśmiertelnych”. Drogi Druhu

(bo tak często zaczynałeś smsy do mnie)
– niech Bóg Wszechmogący wynagrodzi
Cię niebem i przyjmie do swego domu.
Księże Andrzeju – przyjmij naszą modlitwę, obecność, kwiaty i zapalone znicze,
jako wyraz naszej wdzięczności. Spoczywaj w Pokoju.”
Ksiądz Prałat dr Andrzej Ćwik został
pochowany przy kościele parafialnym
w Wierzbicach.

Wierzbice, kościół (wnętrze). Parafia p.w. Bożego Ciała i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

fot. M. Mazurkiewicz

„W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem,
wiary ustrzegłem”
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 16 września 2015 r. zmarł

Ksiądz Prałat dr Andrzej Ćwik
Wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem
Bożego Ciała i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Wierzbicach.
Człowiek prawy, wielkiego serca i pełen życzliwości.
Elżbieta Regulska

Ryszard Pacholik

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Wójt Gminy Kobierzyce
Pustków Żurawski, kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia

Panu Pawłowi Eljasińskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

Pani Danucie Pietraszewskiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca

składają

składają

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik

Elżbieta Regulska

Wójt Gminy Kobierzyce

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

INFORMACJE GMINNE

Z obrad Rady Gminy
W dniu 27 sierpnia br. odbyła się X Sesja
Rady Gminy Kobierzyce. Zostało podjętych kilka bardzo istotnych uchwał.
Pierwsza podjęta na tej sesji uchwała
nadała tytuł „Honorowego Obywatela
Gminy Kobierzyce” nieżyjącemu Księdzu Prałatowi Aleksandrowi Brandtowi. Kolejne uchwały dotyczyły m.in.:
nadania imienia Szkole Podstawowej
w Kobierzycach, ustalenia regulaminu
głosowania w wyborach ławników do

sądów powszechnych, zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do Gminy
Kobierzyce. W trakcie sesji były również
uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń
Rady Gminy Kobierzyce są dostępne
na stronie www.ugk.pl.
Maria Okraszewska
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Z wizytą na Dniach Kobeřic
Tradycyjnie, jak co roku, przedstawiciele naszej gminy wzięli udział w Dniach
Kobeřic. W tym roku odbyły się one
w dniu 5 września. W skład delegacji
kobierzyckiej weszli m.in. przedstawi-

akcentu z Gminy Kobierzyce. Na scenie
zaśpiewały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Domasławiu, które oprócz polskich utworów zaśpiewały w prezencie
dla mieszkańców Kobeřic jedną czeską

Ksiądz Prałat Aleksander Brandt
Honorowym Obywatelem
Gminy Kobierzyce
W trakcie uroczystej mszy świętej z okazji Dożynek Gminy Kobierzyce, w dniu
30 sierpnia br., Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przekazał na ręce Zdzisława
Biernackiego – przedstawiciela rodziny
uhonorowanego pośmiertnie Ks. Prałata
Aleksandra Brandta, akt nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce”
oraz statuetkę. Tytuł został nadany na podstawie uchwały Rady Gminy Kobierzyce
nr X/128/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
„Ksiądz Prałat Aleksander Brandt żył w latach 1926-2009. Od roku 1970 był proboszczem parafii w Wierzbicach. W tym
czasie Kobierzyce były jedynie filią parafii
wierzbickiej. Dzięki jego staraniom na początku wybudowano plebanię w Kobierzycach, w której odbywały się m.in. lekcje
religii. W 1981 roku został pierwszym proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Kobierzycach. Ks. Aleksander Brandt
rozpoczął pracę związaną z budową nowego kościoła. Potrafił zjednoczyć i zaangażować społeczność parafialną w budowę nowej świątyni. 2 września 1995
roku odbyła się uroczystość poświęcenia
nowego kościoła, w trakcie której ksiądz
Aleksander Brandt otrzymał tytuł Prałata.
W uroczystości uczestniczył Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa,

a ceremonii konsekracji nowego kościoła
parafialnego dokonał kardynał Henryk
Gulbinowicz. Ksiądz Prałat Aleksander
Brandt zawsze służył pomocą, szczególnie
osobom ubogim, skrzywdzonym i potrzebującym wsparcia duchowego. Był skromny, odznaczający się wielką pobożnością,
dzięki czemu gromadził wokół siebie
dzieci, młodzież i starszych. Będąc już na
emeryturze głosił dalej Słowo Boże i niósł
pomoc materialną osobom mieszkającym na wschodzie. Do końca swoich dni
pozostał w szczerych i dobrych relacjach
z parafianami.”
Maria Okraszewska

Wójt Ryszard Pacholik dzieli tort

ciele Gminy Kobierzyce, wśród których
był Wójt Ryszard Pacholik, radni oraz
gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Domasławiu, sołtys miejscowości
Domasław Anna Gubernator, Zofia Kowalczyk – artystka malarka, mieszkanka
Domasławia. Delegacja została przyjęta
na początku w tamtejszym urzędzie, a po
spotkaniu udała się na plac, na którym
odbywały się Dni Kobeřic. Obchody uroczyście rozpoczął Starosta Kobeřic Lukáš
Kubńy. Po części oficjalnej rozpoczęła
się część artystyczna. Wystąpiły zespoły
z Kobeřic, ale nie zabrakło też mocnego

piosenkę. Gospodynie zaprezentowały
również swoje wyroby kulinarne. Stoisko
cieszyło się dużym zainteresowaniem,
a naszym czeskim przyjaciołom polskie
jedzenie bardzo smakowało. Pani Zofia
Kowalczyk przygotowała stoisko, na którym pokazała swoje obrazy, a także inne
artystyczne wyroby podziwiane przez
mieszkańców Kobeřic. W tym roku mija
5-lecie współpracy pomiędzy Gminą Kobierzyce a Kobeřicami i z tej okazji Wójt
Ryszard Pacholik zawiózł do Kobeřic tort,
którym częstował gości.
Maria Okraszewska

Nagroda dla Wójta
Ryszarda Pacholika
Miło nam poinformować, że dnia 19 września 2015 r. w Biskupicach Podgórnych
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce odebrał nagrodę z rąk Jin-in Hong Ambasadora Republiki Korei w Polsce.
Fragment mszy św. w kobierzyckim kościele

Nagroda Ambasady Republiki Korei została
przyznana dla Ryszarda Pacholika w uznaniu bezcennych zasług dla umacniania

współpracy gospodarczej i rozwoju przyjacielskich stosunków między Koreą a Polską.
Agnieszka Jankowska-Jakus

FUNDACJA SERCE DZIECKA www.SerceDziecka.org.pl

ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa, tel. (22) 848 07 60, 605 882 082
wpłaty koniecznie z dopiskiem Kuba Biliński

wpłaty złotowe 02 1160 2202 0000 0001 5118 9430
wpłaty w Euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGPLPW

Ambasador Republiki Korei Jin-in Hong i Wójt Ryszard Pacholik
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GOPS

pomoc
żywnościowa
Program Operacyjny Pomocy
Żywnościowej 2014 – 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach informuje, że od grudnia
2014 r. jest realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020
realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc w ramach programu jest kierowana do osób o niskich
dochodach, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających
przesłanki w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, itd.), których dochód nie przekracza
150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej. Kwalifikowaniem
osób do uczestnictwa w POPŻ zajmują
się pracownicy socjalni wydając w tym
celu skierowanie (zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)
do organizacji, która zajmuje się dystrybucją żywności. W ramach Podprogramu
żywność wydawana będzie do lutego
2016 roku.

Dzieci z Gminy Kobierzyce otrzymały
„Tornister pełen uśmiechów”
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego
20 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się uroczyste
wręczenie tornistrów z wyprawką szkolną
30 tegorocznym pierwszoklasistom w ramach projektu socjalnego I i II edycji „Tornister pełen uśmiechów”. Plecaki wręczała
Dyrektor GOPS Ludwika Teresa Oszczyk.
Pierwszaki w plecakach znalazły m.in. zeszyty, piórniki z pełnym wyposażeniem,
farby, kredki, mazaki, bloki rysunkowe
i techniczne, bibułę, papier wycinankowy,
klej, nożyczki, plastelinę oraz pojemniki
na śniadanie, a także w I edycji projektu
koszulki i spodenki na gimnastykę. Fundatorem wyprawek w ilości 15 sztuk jest firma
Leoni Kabel Sp. z o.o. Następnie do kolejnych 15 tornistrów wkład rzeczowy miały

DECATHLON z Bielan Wrocławskich oraz
firma również z Bielan Wrocławskich, która prosi o anonimowość. Pytając rodziców
oraz dzieci usłyszeliśmy same miłe słowa
na temat tego projektu socjalnego. –„Jest
to duża pomoc dla budżetu rodziny i fajna
akcja” – wypowiedziała się jedna z matek
pierwszoklasisty. – „Plecaki są super. Z chęcią pójdziemy teraz do szkoły” – mówili
z uśmiechem na ustach przyszli pierwszoklasiści. Pracownicy socjalni bardzo się
zaangażowali w ten projekt i również nie
ukrywali swej radości: – „Cieszymy się, że
sprawiliśmy dzieciom radość i spotkaliśmy
się z pozytywną reakcją firm” – powiedział
pracownik socjalny, współrealizator projektu socjalnego.
Sylwia Bajek, GOPS Kobierzyce

Tornistry bardzo się podobały!

Harmonogram – wywozu gabarytów
z terenu Gminy Kobierzyce – 2015 r.
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
Urząd Gminy Kobierzyce informuje, że
w październiku i listopadzie br. zgodnie
z harmonogramem zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Kobierzyce
przez PHU Komunalnik Sp. z o.o. akcja Wystawka – w ramach której zabierane będą
odpady, które ze względu na swoje gabaryty nie mieszczą się do pojemników

tj. meble, sprzęt RTV (telewizory, radia,
itp.), sprzęt AGD (lodówki, zamrażarki,
itp.), sprzęt komputerowy (komputery,
drukarki, itp.), opony (tylko do samochodów osobowych do średnicy metr dziesięć), dywany, duże zabawki, mniejsze
elementy wyposażenia wnętrz pod warunkiem, że będą zapakowane w workach.

Miejscowości

Październik

Kobierzyce

10

Tyniec Mały

24

Bielany Wrocławskie

17

Wysoka

19

Domasław

21

Ślęza, Księginice, Magnice

26

Racławice Wielkie, Chrzanów, Krzyżowice, Małuszów,
Biskupice Podgórne, Żerniki Małe

27

Pełczyce, Kuklice, Szczepankowice, Budziszów

28

Nowiny, Bąki, Owsianka, Żurawice, Pustków Żurawski,
Solna

29

Tyniec nad Ślęzą, Pustków Wilczkowski, Jaszowice,
Rolantowice, Dobkowice, Damianowice, Cieszyce

30

Wierzbice, Królikowice

Listopad

9

Sprzęt należy wystawić przed posesją wcześnie rano lub wieczorem w dniu poprzedzającym Wystawkę. Po przejeździe samochodu odpady nie będą już odbierane.
Równocześnie informujemy, że na terenie
gminy funkcjonuje gminny PSZOK (Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Pełczycach przy. ul. Czystej
(teren oczyszczalni), który nieodpłatnie
w środy i soboty w godz. 9-18 przyjmuje
wszelkiego rodzaju odpady komunalne
wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej.
Prosimy o wystawianie GABARYTÓW
w przeddzień wywozu lub do godziny
6:00 w dniu wywozu.

Zaopatrzenie
w wodę
Gminy Kobierzyce

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kobierzyce!
Obecnie na terenie naszej gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych EXPRIM Sp. z o.o.
w oparciu o obowiązującą umowę z Gminą Kobierzyce. Przedmiotowa umowa
wygasa z dniem 31.03.2016 r. W związku
z kończącą się w marcu 2016 r. umową
z firmą EXPRIM, chcielibyśmy Państwa
poinformować, że 01.08.2015 r. rozpoczęło działalność Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., której głównym udziałowcem
i organem założycielskim jest Gmina
Kobierzyce, co sprawia, że kierunek
działania spółki, jej plan inwestycji oraz
modernizacji istniejącej infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, będzie zgodny
z planami rozwoju i inwestycji na terenie
Gminy Kobierzyce. Po przeprowadzeniu
konkursu zorganizowanego przez Radę
Nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu spółki został powołany Konrad Żechałko, a prokurentem została Anna Oleśniewicz. Obecnie trwają prace związane
z organizacją nowego przedsiębiorstwa.
Od dnia 01.04.2016 r. KPWiK Sp. z o.o. będzie nowym podmiotem uprawnionym
i zobowiązanym jednocześnie do wykonywania wszystkich zadań w zakresie
zbiorowego zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Kobierzyce. W bieżącym roku wszyscy
mieszkańcy oraz działające na terenie
gminy firmy zostaną poinformowane
przez KPWiK Sp. z o.o. (pisemnie, na stronie www spółki oraz na stronie www
Urzędu Gminy) o harmonogramie i sposobie zawierania nowych umów na
dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Pragniemy zapewnić Państwa, że
dołożymy wszelkich starań, aby zmiana
dostawcy usług: w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przebiegała sprawnie, a także, aby zawieranie
nowych umów pod każdym względem
było dla Państwa dogodne. Podstawowym priorytetem przyszłej działalności
spółki będzie: ciągłość dostawy zdrowej
i bezpiecznej wody oraz odprowadzanie
ścieków w trosce o wszystkie standardy
ochrony środowiska oraz plany rozwoju naszej dynamicznie rozwijającej się
gminy i wzrost satysfakcji wszystkich
mieszkańców naszej społeczności z jakości świadczonych usług. Informujemy, że
w najbliższym czasie planujemy uruchomienie strony internetowej KPWiK Sp.
z o.o. – www.kpwik.com, do której odwiedzania zachęcamy, gdyż będą w niej
zamieszczane wszystkie istotne dla Państwa informacje.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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Nowoczesne pracownie
w bielańskiej szkole
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nastąpiło wiele zmian w bielańskiej placówce. Otwarto m. in. dwie nowe pracownie komputerowe. Jedną z nich, z 25 stanowiskami komputerowymi otwierała Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska wraz z dyrektor Beatą Ćwiek
i uczniami kl. III b. Nowa sala komputerowa
będzie służyła uczniom do zajęć lekcyjnych,
nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań. Korzystają z niej również uczniowie
uczęszczający do świetlicy szkolnej, którzy
uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem
technologii informacyjnej. Natomiast w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, do którego

otrzymaliśmy 4 nowoczesne stanowiska
komputerowe dla czytelników wraz z oprogramowaniem multimedialnym. ICIM tonowoczesny warsztat pracy współczesnego
ucznia i nauczyciela. Dzięki niemu nasi
czytelnicy mają dostęp do źródeł informacji
we wszystkich możliwych formach, są nimi
książki, czasopisma, informacje zapisane
na nośnikach CD, DVD oraz informacje dostępne w internecie. Z ICIM mogą korzystać
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej. Młodzież przychodzi do nas zarówno przed, jak
i po lekcjach, w czasie przerw oraz podczas
zajęć indywidualnych.
Joanna Para

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
beneficjentem europejskiego
programu „ERASMUS+”
W ramach akcji „Mobilność edukacyjna”
dzieci i wychowawcy z Przedszkola Samorządowego w Ślęzie goszczą 2 wolontariuszy. Ana pochodzi z Hiszpanii, Sebastian
z Niemiec. Oboje uczestniczą w programie

Zajęcia z Sebastianem są ciekawe

Europejskiego Wolontariatu. W przedszkolu można ich spotkać codziennie od godziny 9 do 14. Podczas pobytu w placówce
prowadzą animacje językowo-kulturowe,
zajęcia z tańca flamenco, gry w piłkę nożną, czasami uczą piosenek w swoich narodowych językach, a także regionalnych
tańców. Opowiadają historie pochodzące
z całej Europy i mają nieskończony zapas
energii do bawienia się z przedszkolakami na przedszkolnym placu zabaw. Ana
i Sebastian porozumiewają się z dziećmi
wyłącznie w języku angielskim, zaś dzieci
odkrywają przed nimi świat języka polskiego. Europejscy wolontariusze pozostaną w przedszkolu do końca lutego.
Joanna Polańska

Labirynt w Kobierzycach

Przyszli informatycy przy komputerach

Niebanalny sposób na nudę
Wrzesień w przedszkolu w Tyńcu Małym
przyniósł dzieciom i ich rodzicom wiele okazji do aktywnego i kreatywnego
spędzania wspólnego czasu. Nauczyciele zorganizowali wystawę zdjęć pt.
,,W poszukiwaniu wrocławskich krasnali”.
Pomysłodawcą projektu jest pani Anna
Nieużyła. Tworzenie galerii zachęciło wielu rodziców do uczestnictwa w zabawie;
w wolne popołudnia i weekendy udali
się wraz ze swoimi pociechami do Wrocławia w celu poszukiwania popularnych
skrzatów i zrobienia sobie z nimi zdjęcia.
Wystawę można podziwiać w przedszkolnym holu. Pod koniec miesiąca nauczy-

cielki trzech grup przedszkolnych panie:
Karolina Chalicz, Joanna Majdaniuk, Anna
Nieużyła i Katarzyna Pietrzok zorganizowały popołudniowe warsztaty dla dzieci
i ich rodziców pt. ,,Podkoszulki pastelą
malowane”. Podczas zajęć uczestnicy mieli
okazję zaprojektować i pomalować podkoszulki kredkami do tkanin wg własnych
pomysłów. Powstały oryginalne wytwory;
na bluzeczkach widnieli m.in. bohaterowie bajek: Minionki, Auta, Ninjago i Kraina
Lodu. Przedszkolaki były dumne i radosne
z posiadania własnej, autorskiej podkoszulki.
Karolina Chalicz

5 września, już drugi rok z rzędu odbyło
się w Kobierzycach spotkanie pod hasłem
„Dolnośląska Kukurydza w Labiryncie”.
Organizatorem tego przedsięwzięcia byli:
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Oddział w Kobierzycach, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
Polski Związek Producentów Kukurydzy
oraz Polska Izba Nasienna. Patronat sprawowały jednostki samorządowe, w tym:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wójt
Gminy Kobierzyce, a w spotkaniu uczestniczyła m. in. Wicewojewoda Dolnośląski
Joanna Bronowicka. W swoim wystąpieniu
na rozpoczęcie prezes PZPK prof. Tadeusz
Michalski podkreślił znaczenie kukurydzy
w Polsce, której uprawa kolejny rok przekroczyła 1 ml ha. Dyrektor Oddziału Tomasz Skorupski witając przybyłych gości
powiedział o znaczeniu kukurydzy w produkcji rolniczej i jej wykorzystaniu na cele
paszowe, ale również o walorach w produkcji spożywczej. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik zauważył, że labirynt
powoli wpisuje się w tradycję gminy, która

postrzegana jest głownie z racji prężnego
rozwoju. Oprócz labiryntu kukurydzianego, który został założony na powierzchni ok. 1,80 ha, zwiedzający mieli okazję
zobaczyć kolekcję poletek pokazowych
odmian kukurydzy, którą prezentowało
10 firm hodowlano-nasiennych przedstawiającą najnowsze rejestracje 2014 i 2015
oraz kilka odmian perspektywicznych.
Labirynt został obsiany odmianą KADRYL
wyhodowaną w Małopolskiej Hodowli
Roślin, który doskonale nadaje się, oprócz
swojego głównego kierunku użytkowania, czyli uprawy na kiszonkę, także do takiego przeznaczenia. W trakcie spotkania
uczestnicy mogli spróbować gotowaną
kukurydzę cukrową, dostępne były również inne produkty przetwórstwa kukurydzy jak płatki, chrupki kukurydziane i.in.
Występowały dziecięce zespoły ludowe,
a na stoiskach dostępne były produkty regionalne, w tym miody dolnośląskie, cydr
i jabłka z podwrocławskich sadów.
Zdzisław Wolf
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,
Oddział w Kobierzycach

fot. Maciej Hajduk
Zajęcia integracyjne z rodzicami

Widok labiryntu z lotu ptaka
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ROŚLINY MUSZĄ SOBIE RADZIĆ
Tegoroczne lato, które dobiegło już końca, było bardzo upalne. To, co cieszyło wczasowiczów, spędzających urlopy w naszym kraju – czyli bezchmurne niebo, piękna
słoneczna pogoda i brak deszczu – często spędzało sen z powiek rolników, żyjących z uprawy roślin. Długotrwała susza spowodowana brakiem opadów i wysokimi
temperaturami sprawiła, że wegetacja roślin uprawnych nie zawsze przebiegała w sposób prawidłowy i oczekiwany przez rolników. Postanowiliśmy sprawdzić, jak
tegoroczne, upalne lato wpłynęło na wegetację, rozwój i wysokość plonów w Gminie Kobierzyce. W tym celu umówiliśmy się na krótką rozmowę ze Zdzisławem
Wolfem – zastępcą dyrektora Oddziału w Kobierzycach Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

– „Zajmujemy się hodowlą i nasiennictwem
pszenicy ozimej, pszenicy jarej i kukurydzy.
Mamy wiele wyhodowanych odmian, które od lat cieszą się uznaniem w kraju i za
granicą. Takie odmiany jak np. pszenica
ozima NATULA doskonale poradziła sobie

w tegorocznych warunkach pogodowych,
jeśli chodzi o plonowanie i nie bez przyczyny znajduje się na Liście Zalecanych Odmian do uprawy w większości województw
w Polsce. Gorzej było z pszenicą jarą, która
na polach położonych w okolicach Kobie-

rzyc plonowała słabiej. Co ciekawe, mamy
również plantacje w Henrykowie i tam nasza nowa odmiana pszenicy jarej o nazwie
HARENDA, z niedoborami wody poradziła
sobie znakomicie, a plony były wysokie.
Obecnie rozpoczęliśmy zbiory kukury-

dzy. Mam na myśli kukurydzę rosnącą na
małych poletkach doświadczalnych, bo
posiadamy również plantacje nasienne na
dużych obszarach. Tzw. „doświadczenia”
założyliśmy na starannie dobranych fragmentach pól o dobrych warunkach glebowych, a mimo to uzyskane przez nas plony
są niższe o około 10-15 %, w porównaniu
do roku ubiegłego. Na dużych plantacjach
nasiennych ten spadek jest jeszcze bardziej
wyraźny – bowiem sięga nawet do 30%.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najogólniej mówiąc długotrwała susza i brak
wilgoci w glebie. Ponadto wysokie temperatury spowodowały w skrajnych przypadkach obumieranie pyłku, co w konsekwencji doprowadziło do słabego zapylenia
i niedostatecznego wykształcenia się kolb
kukurydzy. W takich warunkach – bardzo
stresowych, rośliny bronią się poprzez
niedostarczanie składników pokarmowych do wierzchołków kolb, co prowadzi
w konsekwencji do znacznego skrócenia
i deformacji kolb. Stąd plony są niższe, od
oczekiwanych.”
Brak opadów i wysokie temperatury
wpłynęły niekorzystnie również na drzewa i rośliny rosnące w lasach na terenie
Gminy Kobierzyce. – „Susza także i tutaj
odcisnęła swoje piętno. Drzewa broniąc
się przed nadmiernym parowaniem bardzo szybko, jak na tę porę roku, zrzucają liście. Na przykład ten młodnik w okolicach
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NAWET W CZASIE
Krzyżowic zwykle we wrześniu był zielony,
a teraz – proszę spojrzeć – liście pożółkłe,
prawie brązowe i poskręcane. Nawet duże
drzewa liściaste wyglądają marnie. Sosny
i świerki jeszcze jakoś sobie radzą, ale jeśli
szybko nie nadejdą opady deszczu – straty w drzewostanie mogą być znaczące.
Niższe partie, podszyt czy też ściółka – wyschły niemal na wiór. O grzybach na razie
można tylko pomarzyć…” – powiedział
sołtys wsi Krzyżowice Andrzej Włodarski,
z zawodu leśnik.

Zapytany o ocenę sytuacji w rolnictwie,
powstałej w wyniku suszy na terenie
Gminy Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik powiedział – „Niestety długotrwała
susza dała się mocno we znaki naszym
rolnikom, głównie jeśli chodzi o zbiory
kukurydzy. W pierwszej kolejności kukurydza została zebrana z pól położonych na glebach niższej klasy i docierają
do mnie sygnały, że uzyskane zbiory
wynoszą od 3 do 6 ton z hektara zasiewów, podczas gdy w zeszłym roku te

ilości były niemal dwukrotnie wyższe.
Tegoroczna susza skutkować będzie
również w roku przyszłym, bowiem na
pozbawionej dostatecznej ilości wilgoci
glebie zasiane już zboża mają niską siłę
kiełkowania, a to z pewnością odbije się
negatywnie na wysokości przyszłych
zbiorów. Reasumując – problemy są poważne, ale powołana została przez Wojewodę Dolnośląskiego komisja gminna,
która szacuje straty powstałe w uprawach. Wyniki prac tej komisji i jej wnioski
będą podstawą do składania wniosków
o rekompensaty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gmina
Kobierzyce, która na podstawie protokołu szkód będzie udzielała zwolnień
z części podatku rolnego.”
Janusz Kołodziej

SUSZY
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Dożynki 2015
W dniach 29–30 sierpnia br. odbyło się
w Gminie Kobierzyce tradycyjne Święto
Plonów. W sobotę odbył się VI Festiwal
Kultury Ludowej, koncerty Norbiego,
Veny Valley oraz zabawa taneczna. W dniu
30 sierpnia Dożynki rozpoczęły się mszą
świętą o godzinie 13.00 w kościele parafialnym w Kobierzycach. Następnie barwny korowód przeszedł ulicami Kobierzyc
na Stadion Sportowy. Tam kontynuowano część oficjalną dożynek. Starostowie
Dożynek Beata Kądziela i Krzysztof Jastrzębski przekazali na ręce Wójta oraz
Przewodniczącej Rady chleb upieczony
z tegorocznych zbiorów. Następnie odbyło się tradycyjne Misterium Chleba, a po
nim zgodnie z kobierzyckim zwyczajem
delegacje sołectw prezentowały wykonane przez siebie wieńce dożynkowe. „Przed
momentem odebrałem z rąk Starostów
dożynek, pachnący, wspaniały bochen

chleba, upieczony z tegorocznego ziarna.
Trzymając w ręku ten chleb symbolizujący
tegoroczne zbiory, chcę w imieniu całej
gminnej społeczności powiedzieć Wam
drodzy rolnicy i Waszym rodzinom – Dziękujemy! Chcę w tym momencie, uznając je
za znamienne, przywołać słowa Papieża –
Jana Pawła II, które brzmią: „Oddajcie hołd
spracowanym rękom polskiego rolnika.
Tym rękom, które w trudnej ciężkiej ziemi
wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach
zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec
i bronić” – tymi słowami Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce dziękował rolnikom za ich ciężką pracę. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna.
Głównym punktem wieczoru były koncerty zespołu BayerFull, Myslovitz oraz Jacka
Stachurskiego. Na zakończenie odbył się
pokaz sztucznych ogni.
Maria Okraszewska

Podziękowania

Wójt Ryszard Pacholik odbiera bochen chleba z rąk Starostów

Dożynki w Domasławiu
W tym roku dożynki wiejskie odbyły się
12 września. Uroczystości rozpoczęła plenerowa msza św., a uwagę przykuwały
piękne wieńce dożynkowe, przygotowane przez cztery parafie. Później dalsze uroczystości przeniesione zostały do parku
przy kościele, a tam usłyszeliśmy koncert

upieczonych przez nasze parafianki. Dla
najmłodszych były dmuchańce - skakańce, malowanie buziek oraz liczne konkursy. Przy pięknej pogodzie, cateringu
przygotowanym przez bar „Zyzio”, niemal
do białego rana bawiliśmy się z zespołem
,,Krab".

Dożynki w Cieszycach
5 września 2015 roku w Cieszycach odbyły
się dożynki parafialne, które rozpoczęły się
uroczystą mszą św. odprawioną w kościele w Wierzbicach, przez śp. Księdza Prałata
dr Andrzeja Ćwika, a wnętrze świątyni wypełniły tegoroczne plony, oraz dożynkowe
wieńce. W uroczystościach uczestniczyli
między innymi Ryszard Pacholik Wójt Gminy
Kobierzyce, Sekretarz Maria Wilk, Zastępca

Fragment mszy św. plenerowej w Domasławiu

orkiestry dętej ,,Kobierzyce Band" oraz
zespołu ,,Aster". Mogliśmy spróbować
pysznej grochówki, smalcu z chlebkiem
i ogóreczkiem oraz przepysznych ciast

Wszystkim osobom, które zaangażowały się
w pomoc przy organizacji dożynek, szczególnie radzie sołeckiej serdecznie dziękuję.
Anna Gubernator – sołtys Domasławia

Powitanie przed świetlicą w Cieszycach

Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Łoposzko, gminni radni i sołtysi z innych miejscowości. Po mszy świętej wszyscy udali
się do miejscowości Cieszyce, a przybyłych
chlebem i solą przywitał sołtys Cieszyc Stanisław Kurek, który zaprosił gości na uroczysty obiad. Towarzyskie spotkanie upłynęło
w miłej i serdecznej atmosferze.
Janusz Kołodziej
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V Dni Tynieckie wielkim
świętem mieszkańców
Już po raz piąty Tyniec Mały obchodził
swoje święto połączone z odpustem parafialnym i dożynkami. Jak co roku, w drugą
sobotę i niedzielę września organizowanych jest szereg imprez integracyjnych.
W sobotę 12 września miały miejsce zawody wędkarskie, bieg rodzinny na rolkach i tradycyjny mecz piłki nożnej „Góra
na Dół”, wygrany przez „Górę” 12:8. Niedziela była głównym dniem obchodów.
Odprawiono mszę św. odpustową pod
przewodnictwem ks. biskupa Adama
Bałabucha ze Świdnicy, po której orszak
dożynkowy w asyście orkiestry dętej
„Kobierzyce Band”, udał się na plac przy
ul. Sportowej. Po oficjalnym otwarciu
uroczystości i poświęceniu chleba podziwiano występy zespołów ludowych:
„Kostrzanie” z Kostrzy k. Strzegomia i „Perła” z Przybyłowic oraz greckiego zespołu Afrodyta. Wszyscy z niecierpliwością
oczekiwali na występ gwiazdy wieczoru,
którą tym razem był Tercet Egzotyczny.
Niezapomniany koncert wzruszył nie tyl-

ko wiernych fanów Tercetu. Po koncercie
był pokaz sztucznych ogni i zabawa przy
muzyce grupy STIJAN. W uroczystościach
uczestniczyli między innymi: Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce, Elżbieta
Regulska, Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce, Roman Potocki, Starosta
Powiatu Wrocławskiego, Ryszard Jaroń,
Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Lilla Jaroń, zastępca dyrektora
w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie
Pracy we Wrocławiu oraz dyrektorzy szkół,
radni i sołtysi. Imprezę organizował sołtys
z radą sołecką oraz Stowarzyszeniem Nasz
Tyniec Mały, przy dużym udziale samych
mieszkańców. Budżet imprezy utworzono
z funduszu sołeckiego przy dużym wsparciu darczyńców. Wszyscy podkreślali wyjątkową atmosferę święta, które co roku
przyciąga coraz większe rzesze uczestników. W tym roku było ich blisko dwa tysiące. Zapraszamy za rok, czyli 11 września
2016 r.
Janusz Gargała – sołtys Tyńca Małego

Tercet Egzotyczny na scenie

Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Cieszyce

Świetlica w Cieszycach

Informujemy, że Gmina Kobierzyce zakończyła realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyce”.
Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie 4.1/413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Wartość operacji
wyniosła 879 250,00 zł brutto, z czego kwo-

ta dotacji pozyskanej z UE to 300 000,00 zł.
W okresie od 30.12.2013 r. do 20.12.2014 r.
wybudowano w Cieszycach jednokondygnacyjny budynek świetlicy wiejskiej
o pow. zabudowy – 341,15 m2 i pow. użytkowej – 225,45 m2. Celem realizacji operacji
było utworzenie na terenie miejscowości
Cieszyce miejsca zapewniającego mieszkańcom aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym – miejsca, w którym
lokalna społeczność obejmująca wszystkie
grupy docelowe będzie mogła rozwijać
swoje pasje i zainteresowania. Otwarcie
świetlicy odbyło się 5 września 2015 roku,
a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr
Kopeć, Dyrektor ANR Iwona Dyszkiewicz,
Ksiądz Prałat Franciszek Nawrot i sołtys Stanisław Kurek.
Anna Dudarska

Spotkanie plenerowe SPZK
5 września 2015 roku w Bielanach Wrocławskich na terenie „Arkalandii” odbyło się
spotkanie plenerowe, zorganizowane przez
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej. W trakcie tej imprezy odbyła się
między innymi wyprzedaż garażowa, były
rozgrywki sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatora, występy zespołu „Wasabi” z Gminnego

Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach,
pokazy taneczne zaprezentowane przez
młodzież z CK „Kuźnia” z Bielan Wrocławskich, jazdy na rowerach integracyjnych dla
osób niepełnosprawnych. Na zakończenie
wystąpił zespół rockowy „Slow Down Band”,
który wspaniałym występem porwał do tańca uczestników pleneru.
Janusz Kołodziej

Chętnych do przejażdżki nie brakowało

II Powiatowy Piknik Osób
Niepełnosprawnych
12 września 2015 r. na terenie Ośrodka
Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie odbył się II Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorami pikniku było Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych, które współpracowały również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobierzycach. W pikniku
uczestniczyło ok. 700 osób z terenu Powiatu Wrocławskiego: osoby niepełnosprawne
wraz z opiekunami, rodzinami; przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji
zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.
Z Gminy Kobierzyce w pikniku uczestniczyło ponad 50 osób. Organizatorzy zapewnili
liczne atrakcje dla dzieci i osób dorosłych.

Wesoły clown i Komisarz Lew w akcji

Najmłodsi goście bawili się w kulach wodnych, dmuchańcu, grali w badmintona,
bule; zajadali się lodami, watą cukrową.
Zebranych na pikniku zabawiał klaun oraz
Komisarz Lew. Zarówno dla najmłodszych,
jak i dla starszych odbywały się pokazy muzyczno-taneczne. Osoby chętne wybrały
się na przejażdżkę łodzią po Zalewie Mietkowskim, organizowaną przez Ochotniczą
Straż Pożarną z Siechnic; uczestniczyły
w pokazach pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych. Podczas pikniku można było poczęstować się
kiełbaską z grilla oraz domowym ciastem.
Wspólne świętowanie było okazją do integracji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin oraz rozmów i miłej zabawy.
Mariola Sikora i Anna Czerwińska
GOPS Kobierzyce
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Sprzątanie świata
w Gminie Kobierzyce

Przedszkole w Kobierzycach

SP w Kobierzycach
ZSP w Pustkowie Żurawskim

Lubię czyste otoczenie, nie śmiecę
Z takim hasłem w międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata” odbywającej się na całym świecie we wrześniu wzięły
udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół i przedszkoli z Gminy Kobierzyce. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, a polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich
składowania. W Gminie Kobierzyce akcja miała miejsce między 18 a 25 września 2015 r. Dzieci otrzymały akcesoria w postaci rękawic oraz worków i wyruszyły w teren. Kobierzyckie przedszkolaki sprzątały kobierzycki park, a i ich rówieśnicy
z przedszkola w Pustkowie Żurawskim zajęły się poboczem drogi w swojej miejscowości. Natomiast dzieci z Przedszkola
w Ślęzie wybrały niewielki teren rekreacyjny obok rzeki Ślęzy. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim nazwały tę akcję „Wyprawa-poprawa” i ruszyły do posprzątania najbliższej okolicy. W Zespole Szkolno-Przeszkolonym
w Tyńcu Małym sprzątanie świata odbyło się w powiązaniu z promocją zdrowia i marszem na orientację. Każda ze szkół
dołożyła starań, aby dobrze wywiązać się z zadania, a szczególnie zachęcić mieszkańców do segregowania śmieci, dbania
o piękno naszych miejscowości, gminy, a nawet uratowania planety, na której żyjemy, Ziemi.
Na podstawie materiałów ze szkół i przedszkoli
Anna Wilisowska

SP w Tyńcu Małym

SP w Bielanach Wrocławskich

Przedszkole w Ślęzie

SP w Pustkowie Wilczkowskim

Dzień Ostrego Smaku

w dniu 24.10.2015 r. godzina 16:00 teren przy świetlicy w Chrzanowie ul. Topolowa 1.
Zapraszamy na: pokaz gotowania potraw „na ostro” z Szymonem Czupkiewiczem – blogerem kulinarnym Simon COOKs i uczestnikiem programu „Ugotowani”,
a także na zabawy związane z halloween, quest „Rolnicze życie na chrzanowskiej ziemi” oraz na zabawę taneczną.

SOŁECTWO CHRZANÓW UCZESTNICZY W INICJATYWIE
„ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”
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Sklep
IKEA Wrocław
poszukuje:

 Pracownika Gastronomii
 Pracownika Działu Obsługi Klienta
 Pracownika Działu Uzupełniania
Towaru (praca w obszarze magazynu)
 Pracownika Działu Sprzedaży
Oferujemy:
 umowę o pracę,
 3-miesięczny wprowadzający program szkoleniowy,
 elastyczne godziny pracy,
 pełne wyszkolenie na stanowisku pracy,
 duży wybór benefitów min. Medicover, karta Multisport, ubezpieczenie,
 dofinansowanie posiłków,
 konkurencyjne wynagrodzenie
Jeśli:
 rozumiesz potrzeby klientów i potrafisz sprostać ich oczekiwaniom,
 jesteś dokładny i dobrze zorganizowany,
 potrafisz wykazać się indywidualnym podejściem do każdego klienta
Jeśli chcesz:
 rozwijać się w strukturach IKEA oraz dzielić swoją wiedzą z innymi,
 pracować w miłej atmosferze,
 zapewniać szybką, prostą i przyjazną obsługę klienta,
 zapewniać pozytywne doświadczenia zakupowe,
 przyczyniać się do tworzenia planu działania swojego działu,
 być częścią dynamicznie rozwijającego się i pełnego pasji zespołu
Dołącz do nas!
Aplikuj przez zakładkę
„Aktualne Oferty Pracy” na
www.IKEA.pl

Operator wózka widłowego/ Pakowacz
Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

Samwha Poland Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy: przyjmowanie i weryfikacja dostaw pod względem zgodności z dokumentami, komplementacja towaru zgodnie z dokumentami, dokonywanie inwentaryzacji, prowadzenie dokumentacji magazynowej, rozmieszczenie towaru na magazynie zgodnie z jego lokacją,
sortowanie towaru na magazynie, rozładunek i załadunek towarów.
Wymagania: uprawnienia do obsługi wózków widłowych, bardzo dobra
organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, uczciwość, terminowość.
Oferujemy: pracę w prężnie rozwijającej się firmie, narzędzia niezbędne
do wykonywania powierzonych obowiązków, stałą formę zatrudnienia w
oparciu o umowę o pracę, prywatny pakiet medyczny po okresie próbnym
(Luxmed), bardzo dobrą atmosferę w pracy.
Miejsce pracy: Fińska 2, Biskupice Podgórne
Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

INFORMACJE DODATKOWE
Rodzaj pracy: pełny etat, Rodzaj umowy: na okres próbny, Liczba
wakatów: 1, Min. doświadczenie: tylko praktyki, Min. wykształcenie:
średnie zawodowe, Branża: Praca Logistyka.
Forma kontaktu: e-mail: k.kot.@samwha.com, k.dorociak@samwha.com

Poszukujemy

osoby do sprzątania obiektu
w Bielanach Wrocławskich
Praca od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00
na pełny etat, umowa o pracę.
Sprzątanie maszynowe i ręczne.
Dalsze szczegóły można pozyskać pod numerem tel.:
662-074-274.

Firma EPI

poszukuje do pracy na stanowisko:

Zapewniamy: bezpłatny transport pracowników na trasie: Kobierzyce–
Bielany Wrocł.–Kobierzyce, jednozmianowy system pracy, atrakcyjne
świadczenia pozapłacowe, umowę o pracę lub umowę zlecenia
Oferujemy również pracę przy:
produkcji sałatek, przygotowywaniu dań ciepłych
(naleśniki, paszteciki, placki, itp.)

607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Anna Muraczewska

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

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

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 116
71 36 98 122
71 36 98 195
71 36 98 205
71 36 98 181

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

71 36 98 214
71 36 98 204
71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 211
71 36 98 111

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

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

lub o kontakt pod numerem telefonu:
697-477-770
od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 19:00

Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Chomiak
Iwona Witkowska

71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 197
71 36 98 207

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Stanowiska samodzielne

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

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

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

Redaguje zespół:

pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl

798 740 461

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń
na adres: epi@epi.com.pl

telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125

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

Kierownik referatu
Monika Penczak
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Angelika Pucek
Paweł Piwowarski
Jolanta Urbaś

Wymagania:
mile widziana książeczka sanepidowska, umiejętność pracy w zespole

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:

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

RADA GMINY

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

miejsce pracy: Bielany Wrocławskie

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

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO

Pomoc kuchenna
przy lepieniu pierogów

Urząd Gminy:

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

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

Kadry
Promocja gminy

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

12 SPORT

Rodzinny festyn na biegu
Tegoroczna edycja Bielańskiego Biegu Rodzinnego potwierdziła, iż to, co rok temu zdawało się być
spontanicznym zrywem, przyjęło formę naturalnej

potrzeby skupienia grupy zapaleńców wokół wspólnej idei. Na starcie ustawiło się 550 uczestników
dorosłych i młodzieży, 100 krasnali oraz 10 teamów

Wanda Gołębiewska
sołtys Bielan Wrocławskich

I... ruszyli!

Magda Pawicka brązową
medalistką Mistrzostw Polski
w szachach szybkich!
W dniach 6-10 sierpnia 2015 roku w Katowicach odbyły
się Mistrzostwa Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych rozgrywane na dystansie 11 rund. Magda w szachach szybkich (tempo gry 15 min. + 10 sek. na ruch)
uzyskała 9/11 pkt., co dało jej 3 miejsce, natomiast w szachach błyskawicznych (tempo gry 6 min. + 4 sek. na ruch)
zdobyła 8/11 pkt co uplasowało ją poza podium na 4 lokacie. Magda Pawicka jest zawodniczką klubu Polonia
Wrocław, trenuje pod okiem Krzysztofa Kolasińskiego i na
swoim koncie ma już wicemistrzostwo Polski, Mistrzostwo Dolnego Śląska i wiele innych. W planach ma start
w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec, oraz w Mistrzostwach Świata w Grecji, na które otrzymała awans
zajmując drugie miejsce w Mistrzostwach Polski.

Magda Pawicka na III stopniu podium

rodzinnych, wspieranych przez grupy dopingujące
w ramach konkursu. To wielki wyczyn i dowód na to,
iż fantazja, otwartość na ludzi i radość z nieznanego
mogą uczynić wiele: łączyć serca i umysły we wspólnym działaniu, tworząc tym samym nową, ulepszoną
formułę naszego życia. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik,
udzielając wszelkiej pomocy na każdym etapie przygotowań i realizacji. W biegu na dystansie 10 km w kategorii open zwyciężył Alan Dobrowolski z Boguszowa, drugi był Artur Socha z Wałbrzycha, a trzeci Paweł
Czerniak z Sosnówki. Arkalandia – miejsce imprezy,
tętniła życiem dzięki strefie aktywnego Bielańczyka,
gdzie sołtys wraz z radą sołecką przygotowali szereg
atrakcji dla nie biegających uczestników. Były m.in.
dmuchańce, zabawy muzyczno-ruchowe i konkursy
sprawnościowe dla dzieci; warsztaty twórczości rodzinnej od 5 do 105; prezentacje artystyczne i degustacje swojskiego jadła w ramach ogródka grillowego.
Tegoroczna edycja zakończyła się sukcesem i dobrze
rokuje na przyszłość, zatem zapraszamy za rok!

Turniej piłkarski STK S.A.
25 września 2015 roku na boisku piłkarskim w Kobierzycach odbył się I Turniej Piłkarski STK S.A., w którym
wzięło udział 7 drużyn: Lotos Kolej Gdańsk, Lotos Kolej
Czechowice-Dziedzice, Lotos Kolej Zduńska Wola, Kolej
Bałtycka, Lotos Kolej Jasło, Lotos Kolej Wrocław i gospodarze – STK S.A. W rywalizacji brały udział drużyny
7-osobowe, a grano jednocześnie na dwóch połowach
znakomicie przygotowanej płyty boiska, na którym
swoje spotkania rozgrywają zawodnicy IV-ligowej drużyny STK GKS Kobierzyce. Zespół GKS po ostatniej wy-

Emocji na boisku nie brakowało

granej 3:0 z Piastem Nowa Ruda awansował na 3 miejsce w tabeli IV ligi. Turniej stał na wysokim poziomie,
a w meczu finałowym zespół Lotos Kolej Gdańsk pokonał Koleje Bałtyckie 2:0 i zasłużenie zajął 1 miejsce.
Na drugim uplasowała się Kolej Bałtycka, a na trzecim
STK S.A. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe medale i okazałe puchary. Były też nagrody indywidualne
dla najlepszych zawodników i zwycięzców konkursów
sprawnościowych.
Janusz Kołodziej

