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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Marta Szczygieł

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

Dzień Edukacji Narodowej
w Gminie Kobierzyce

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

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta

Joanna Kłodzińska
Anna Szymańska
Anna Janecka
Dowody osobiste
Magdalena Sypniewicz
Działalność gospodarcza Agata Krajewska

71 36 98 209
71 36 98 130
71 36 98 105
71 36 98 104
71 36 98 104

REFERAT FINANSOWY

Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Magdalena Bąk
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Kasa		
Gospodarka odpadami Joanna Kunert
Egzekucja opłat
Marcin Kałka
Zobow. z tyt. opłat
Monika Kasprzak

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 205
71 36 98 181
71 36 98 139

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Nadzór inwestorski wod-kan, melioracje
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
Wodociągi, kanalizacja sanitarna
Marta Listwan
71 36 98 192
Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 108
Opłaty adiacenckie, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna
Hanna Żurawska
71 36 98 124
Gospodarka nieruchomościami
Marta Borkowska
71 36 98 110
Magdalena Cendrowicz
71 36 98 136
Ochrona Środowiska
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
Alicja Kamińska
71 36 98 174

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom oświaty za zaangażowanie
i profesjonalizm, z jakimi wypełniają codzienne obowiązki.
Dziękujemy za niezwykłość Państwa pracy, za kształtowanie świadomości i wrażliwości młodych pokoleń.
Życzymy wszystkim wiary w sukces pedagogiczny i wychowawczy.
Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
Drogi i infrastruktura
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa, lok. infrastruktury
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
Magdalena Kowalska
Zarządzanie nieruchomościami
Marta Stachów
Cmentarze komunalne, gospodarka mieszkaniowa
Rafał Chmielewski
Place zabaw, Infrastruktura sportowa
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą porządkową
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski

71 36 98 191
71 36 98 118
71 36 98 201
71 36 98 224
71 36 98 213
71 36 98 171
71 36 98 177
71 36 98 147
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 117

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

71 36 98 226
71 36 98 155
71 36 98 156
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 161
71 36 98 149
71 36 98 151

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu
Oświata publiczna
Oświata niepubliczna
Org. pozarządowe
Sport
Fundusz Sołecki

Anna Wilisowska
Anna Pietryk
Kamila Just
Elżbieta Rusin
Wojciech Duczek
Kamila Izraelska

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC

Barbara Świerczyńska

Stanowiska samodzielne
Kadry
Promocja gminy
Informatyka
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe i OC

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Paweł Giszko
Wiesława Suchecka
Henryk M. Bosiacki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Radca Prawny		

71 36 98 196
71 36 98 207
71 36 98 183
71 36 98 197
71 36 98 186
71 36 98 129
71 36 98 206

POSTERUNEK POLICJI W KOBIERZYCACH

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

sierż. Andrzej Bajserowicz
kom. 601-810-541

sierż. Łukasz Cywiński
kom. 601-814-402

mł. asp. Paweł Artymowicz
kom. 601-816-329

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

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

pawel.artymowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl

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 4268 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).

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

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

Urząd Gminy:

71 36 98 208
71 36 98 163

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

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202
71 36 98 000
71 36 98 017

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:

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
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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
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Gmina Kobierzyce najwyżej w rankingu
W trakcie XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w dniach 2-3 października
2018 r. w Katowicach odbyło się wręczenie
wyróżnień w rankingach Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Miło nam
poinformować, iż Gmina Kobierzyce zajęła
I. miejsce w klasyfikacji ogólnej rankingu
„Sukces kadencji 2014-2018” w kategorii
gminy wiejskie. Klasyfikacja ta uwzględnia
poziom osiągniętych wskaźników w rankingach finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym. Zajęła również
III. miejsce w rankingu podsumowującym
wydatki inwestycyjne samorządów w latach
2015-2017, w kategorii gminy wiejskie. Rankingi Wspólnoty są opracowywane przez
prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego. Są to zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.
Maria Okraszewska

Wójt Ryszard Pacholik odebrał wyróżnienia na
forum w Katowicach

Gmina Kobierzyce
– Sportowa Gmina 2018
26 września 2018 r. w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Organizacyjnego odbyła się uroczysta Gala Sportowa Polska, w trakcie której Gmina
Kobierzyce otrzymała wyróżnienie – tytuł SPORTOWA GMINA 2018. W imieniu
Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pa-

cholika nagrodę odebrała Dyrektor KOSiR Maja Muszyńska.
Wyróżnienie „SPORTOWA GMINA” przyznawane jest samorządom, które umiejętnie
łączą budowę nowoczesnych obiektów
sportowych z aktywnym programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, które

Dyrektor KOSiR Maja Muszyńska odbiera wyróżnienie

nie poprzestają na budowie niezbędnych
obiektów, ale starają się zapewnić swoim
mieszkańcom jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Dodatkowo wspierając
organizację imprez sportowych podnoszą
atrakcyjność swoich miast i gmin. Co ważne,
wśród laureatów wyróżnienia znajdują się

zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta
i gminy, małe gminy wiejskie, które na skalę
swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji.
Maria Okraszewska

Z obrad Rady Gminy
Kobierzyce
W dniu 27 września br. odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Radni podjęli
20 uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmiany
budżetu Gminy Kobierzyce na 2018 r.,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce, ustalenia wysokości opłaty za pobyt

dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Kobierzyce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

Tekst uchwały czyta Przewodnicząca Rady Elżbieta Regulska
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Rada Gminy Kobierzyce
w latach 2014-2018
Rada Gminy jest organem stanowiącym
i kontrolnym. Stanowi akta prawa miejscowego, działa na sesjach poprzez swoje
komisje oraz wójta, w zakresie, w jakim
wykonuje on uchwały rady. Kontroluje
działalność wójta i jednostek organizacyjnych gminy.
Radę tworzą radni z wybranymi spośród
nich przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, komisjami stałymi i doraźnymi.
W gminie do 20 tys. mieszkańców w skład
rady wchodzi 15 radnych. Przewodniczącą Rady Gminy Kobierzyce w mijającej
kadencji była Elżbieta Regulska – radna
z Bielan Wrocławskich, a jej Zastępcą
Henryk Łoposzko – radny z Pustkowa
Żurawskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Dariusz Matuszewski,
Komisji Użyteczności Publicznej Cze-

Głosowanie nad absolutorium

Sesja z udziałem gimnazjalistów

sław Stadnik, Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Jarosław Zawisza,
Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska
– Wiesław Muraczewski. Pozostali członkowie Rady Gminy Kobierzyce: Apolonia
Kasprzyk- Czepielinda, Krzysztof Kmiecik,
Andrzej Krzesłowski, Łukasz Orfin, Mariusz Przeździęk, Adam Raś, Iwona Rzepka, Robert Sala i Wiesław Szwed, działali
w poszczególnych komisjach.
– Na czym polegała pani rola w trakcie
tej mijającej kadencji?
Elżbieta Regulska, Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce – Może na początek
przypomnę, co należało do moich obowiązków. Przewodniczący organizuje pracę rady, a w szczególności: zwołuje sesje,
ustala porządek obrad, przewodniczy

obradom, sprawuje policję sesyjną, kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,
zarządza i przeprowadza głosowanie nad
projektami uchwał, podpisuje uchwały
rady, czuwa nad zapewnieniem niezbędnych warunków do wykonywania przez
radnych mandatu. Ponadto, przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania rady na zewnątrz, dokonywania
uzgodnień pomiędzy klubami radnych,
zwoływania i prowadzenia posiedzeń
przewodniczących komisji.
Myślę, że nie tylko dla mnie, ale również
dla pozostałych radnych był to bardzo
pracowity okres. Świadczą o tym choćby
poniższe liczby: sesje Rady Gminy Kobierzyce – 43, posiedzenia Komisji Rady
Gminy Kobierzyce – 175 (w tym wyjazdowe do szkół, policji, GOPS, KOK, KOSiR, na

Elżbieta Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce

obiekty sportowe). Ogółem podjęto 845
uchwał, a po analizie można stwierdzić,
że w okresie tej kadencji nastąpił wzrost
ilości w porównaniu do lat ubiegłych. Największą liczbę podjętych uchwał stanowią
uchwały: budżetowe i okołobudżetowe
18%, rolne 33%, nazwy ulic 9%, co świadczyć może o dużej ilości realizowanych
zadań inwestycyjnych i rozwoju Gminy
Kobierzyce.
– Jak Pani ocenia tę kadencję ?
Elżbieta Regulska – Już na początku grono osób obdarzyło mnie zaufaniem i powierzyło funkcję Przewodniczącej Rady
Gminy. Poczułam się wyróżniona i było
to dla mnie wielkie wyzwanie. Zdawałam
sobie sprawę, że nie będzie łatwo tym
bardziej, że wcześniej radną byłam tylko
jedną kadencję i na pewno brakowało mi
doświadczenia. Z perspektywy minionych
czterech lat mogę śmiało powiedzieć, że
była to dobra kadencja. Odczuwam satysfakcję z tego co robiłam, a był to ogrom
pracy. Nie dałoby się tego zrobić, gdyby
nie było współpracy i atmosfery wzajemnego zrozumienia i sympatii. Za to dziękuję pozostałym radnym. To wszystko pozwoliło nam na merytoryczną dyskusję,
która przełożyła się na realizację dużej ilości zadań, mających bezpośredni wpływ
na poprawę warunków życia mieszkańców. Dużo zadowolenia przyniosło mi
również wpisanie do kalendarza zajęć
i prowadzenie sesji samorządowych
wśród uczniów szkół gminnych, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem. To
wszystko sprawiło, że jestem o krok dalej
w zdobywaniu wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Gdybym jeszcze kiedyś miała pełnić taką
rolę, niewątpliwie byłoby mi łatwiej, bo
moje doświadczenie pod koniec kadencji
jest nieporównywalnie większe od tego
jakie miałam na początku. Spotkałam
się też z dużym uznaniem i otrzymałam
wiele podziękowań i wyróżnień, między
innymi od jednostek gminnych, organizacji pozarządowych, klubów sportowych
oraz mieszkańców. Wszystkim, z którymi
było mi dane współpracować – dziękuję
za wsparcie i zaufanie.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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Tyniec nad Ślęzą – świetlica wiejska

Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Kobierzyce
W poprzednim wydaniu biuletynu samorządowego „Kobierzyce Moja GminaMoja Wieś” omówione zostały ważniejsze inwestycje w naszej gminie w latach
2014–2018. Jednym z ważniejszych punktów tego programu, który zasługuje na
szczególną uwagę, jest budowa świetlic
wiejskich.
– Tego rodzaju inwestycje miały (i nadal
mają) dla Pana bardzo duże znaczenie
nie tylko w trakcie trwania mijającej kadencji. Dlaczego?
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce – Od ponad 10 lat w naszej gminie
remontujemy stare obiekty i budujemy
nowe świetlice dla mieszkańców. Jako
wójt uważałem i nadal uważam, że jednym z podstawowych celów mojej działalności jest stworzenie warunków do
zapewnienia rozwoju gospodarczego
Gminy Kobierzyce. Dokonania ostatnich
lat dobitnie świadczą o tym, że nam się
to udaje realizować. Jednakże stoję na
stanowisku, że nie wolno nam zapominać
o potrzebach mieszkańców, również tych
niematerialnych. Oprócz zapewnienia im
coraz lepszych warunków życia, należy

Cieszyce – świetlica wiejska

pamiętać o tym, by mieli godne warunki
do odpoczynku, spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zainteresowań, by
mieli takie miejsca, w których mogliby się
po prostu spotykać. Wszystkie te oczekiwania spełniają świetlice wiejskie.
– Co zatem udało się zrobić i na jakim
etapie jest program budowy świetlic
wiejskich?
Ryszard Pacholik – Z dużą satysfakcją
stwierdzam, że powoli zbliżamy się do
jego finalizacji. Głównym założeniem było
wybudowanie nowych bądź odremontowanie już istniejących obiektów tak, aby
w każdej miejscowości mieszkańcy mieli
swoje miejsce spotkań. Wielokrotnie na
przestrzeni ostatnich lat informowaliśmy
Państwa na łamach naszego biuletynu
o otwarciu nowych obiektów w różnych
miejscach. Teraz poinformuję o tym, co
aktualnie się dzieje. Kończymy budowę
świetlicy w Kuklicach, a rozpoczęliśmy
budowę w Ślęzie i Księginicach. Przekazaliśmy place pod budowę obiektów w Żernikach Małych i Krzyżowicach. Projektujemy świetlice w Pełczycach, Nowinach
i Żurawicach oraz czekamy na przekaza-

nie gruntu w Biskupicach Podgórnych.
Gdy wszystkie warunki zostaną spełnione,
oddanie do użytku obiektu właśnie w tej
miejscowości zakończy program budowy
świetlic w Gminie Kobierzyce. Dodam
jeszcze, że równolegle w wielu miejscach
zbudowaliśmy i nadal będziemy budować

Racławice Wielkie – świetlica wiejska

Kobierzyce – plac zabaw

kolejne miejsca do aktywnego wypoczynku, nie tylko dla dzieci i młodzieży takie
jak place zabaw, czy siłownie zewnętrzne.
Wszystko po to, by mieszkańcy mogli się
spotykać i integrować.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

6 INFORMACJE GMINNE

Trasy rowerowe w
W poprzednim numerze biuletynu samorządowego „Kobierzyce Moja Gmina-Moja
Wieś” zamieściliśmy fotoreportaż z otwarcia trasy rowerowej T-3 Wrocław–Kobierzyce. W sobotę 22 sierpnia na parkingu
pod „Decathlonem” zjawiło się kilkuset
amatorów jazdy na rowerze, którzy wyruszyli na nowo otwartą trasę do Kobierzyc.
– Czy spodziewał się Pan tak wysokiej
frekwencji?

biegu, tak pod względem turystycznym
jak i komunikacyjnym. Zależało nam też na
spójności systemu. Pragniemy wesprzeć
nie tylko zdrową modę na aktywne spędzanie czasu, ale także korzystanie z roweru jako ekologicznego środka transportu.
Na pewno dużą nowością jest kompleksowa budowa nowoczesnych dróg dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, połączona
z uzupełnianiem brakujących odcinków

nakładów inwestycyjnych, a skala i czas
uzgodnień z zarządcami dróg krajowych,
powiatowych, właścicielami działek i innymi organami spowodowała wydłużenie
realizacji tego zadania. Dziś budowa zbliża
się do końca. Ważne jest, że w jej przypadku udało się pozyskać poważne fundusze
zewnętrzne. Dofinansowane było z kolei
możliwe także dzięki nawiązanej w tym
zakresie dobrej współpracy z miastem

środki unijne, w innym przypadku szanse
ich uzyskania są dla naszej gminy bardzo
małe. Miasto Wrocław po swojej stronie
deklaruje kontynuację naszej trasy wzdłuż
Alei Karkonoskiej i dalej do centrum. Niestety ogłoszony w tym roku wrocławski
przetarg na brakujący odcinek zakończył
się niepowodzeniem z uwagi na ogromny
wzrost cen na rynku, więc obecnie trasa T3
kończy się na Klecinie. Docelowo w aglo-

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce – Absolutnie nie! Przygotowując się
do organizacji tego wydarzenia liczyłem,
że może 100–150 osób zjawi się tam ze
swoimi rowerami, a tu proszę – taka niespodzianka. Bardzo się z tego cieszę, to
dowodzi, że nasze działania są potrzebne
i dobrze służą mieszkańcom, nie tylko naszej gminy. Przed startem rozmawiałem
między innymi z osobami, które przyjechały na rowerach aż z Leszna po to, by
wziąć udział w tym wydarzeniu. Były całe
rodziny, nawet z małymi dziećmi i wszyscy
w super formie i z uśmiechem na ustach
dotarli do Kobierzyc, gdzie czekały na nich
kolejne atrakcje.
– Otwarcie tej drogi rowerowej to dopiero początek szerszej akcji, mającej na
celu udostępnienie rowerzystom jak największej liczby tras, po których mogliby
się przemieszczać, przy okazji zwiedzając naszą gminę. Proszę przybliżyć te
działania.
Ryszard Pacholik – Mamy oczywiście
świadomość pewnych niedoskonałości
planowanych przez nas tras, ale dołożyliśmy wszelkich starań, aby poprowadzić je
możliwie najbezpieczniejszymi drogami
jakie dziś możemy zaproponować, zachowując jednocześnie atrakcyjność ich prze-

chodników w Węźle Bielańskim, gdzie
najtrudniej było poprowadzić bezpiecznie
ruch rowerowy. Wymagało to potężnych

Wrocławiem i podjęciu decyzji o wspólnej realizacji inwestycji rowerowych. Takie
międzygminne inicjatywy mogły liczyć na

meracji wrocławskiej ma powstać cały
system tras, ze spójnym, takim samym jak
nasze oznakowaniem. Jednak to nasz odci-

SPORT 7

Gminie Kobierzyce
nek T3 jako pierwszy pojawi się w terenie.
W drugą stronę od „Węzła Bielańskiego” T3
prowadzi do Kobierzyc już głównie zwykłymi drogami (w Kobierzycach także ciągiem pieszo-rowerowym). W części są to
drogi transportu rolnego, a w części drogi
gminne o małym natężeniu ruchu. Wykonaliśmy odcinek nowej asfaltowej nawierzchni w przedłużeniu ul. Logistycznej
w Bielanach Wrocławskich aż do ul. Czereśniowej w Domasławiu. Wyjątkowo tu
postanowiliśmy przeznaczyć tę drogę
tylko dla rowerów i dojazdu dla pól, przy
czym całą długość odcinka można przejechać tylko rowerem. Takie rozwiązanie,
krytykowane oczywiście przez kierowców
samochodów, jest jedynym sposobem na
zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom. Przy innym rozwiązaniu nie byłoby
to możliwe z uwagi na sąsiedztwo ogromnych stref aktywności gospodarczej i wielkie prawdopodobieństwo wykorzystania
tej drogi jako alternatywnej trasy tranzytowej przez wszystkich użytkowników
dróg. Prawie cały odcinek T3 oraz trasy K1
i K2, których oznakowanie odnawiamy, są
prowadzone po ogólnodostępnych drogach, na których panuje mniejszy ruch samochodowy. Nie dało się jednak uniknąć
miejsc, gdzie trzeba zachować szczególną
ostrożność, jak przecięcie drogi krajowej,
wojewódzkiej czy torów kolejowych. Na
niektórych drogach lokalnych w godzinach szczytu, także pojawia się okresowo
nieco większy ruch, ale już w wolne dni,
czy późnym popołudniem jest on całkiem
akceptowalny z punktu widzenia rowerzysty, a właśnie wtedy głównie odbywają
się rowerowe wycieczki. Na pewno wielką
rolę grać tu musi wzajemny szacunek kierowców samochodów i cyklistów.

– Jak rozumiem, pierwsze doświadczenie i płynące z niego wnioski zostały ocenione pozytywnie. Jakie zatem działania
macie zamiar podejmować w niedalekiej
przyszłości?
Ryszard Pacholik – Myślimy oczywiście
o dalszej rozbudowie, jednak musimy też
zwracać uwagę na pewne ograniczenia.

Nie jesteśmy jeszcze gotowi do wykonania wydzielonych dróg dla rowerów na
długich odcinkach zgodnie z oczekiwaniami. Natomiast takie rozwiązania na
pewno pojawią się w przyszłości. Musimy jednak zachować zrównoważony
rozkład środków inwestycyjnych na inne
potrzeby mieszkańców (oświata, nowe
przedszkola i szkoły, wodociągi, kanalizacja, remonty dróg itd.). Brak własnego
terenu do prowadzenia tras, konieczność
występowania o zgody do zarządców
dróg wyższej kategorii, zarządców cieków
wodnych czy kolei, bardzo często kończy
się niepowodzeniem tego typu inicjatyw
albo generuje ich nadzwyczajny koszt.
Musimy też pamiętać o spełnieniu wszelkich wymogów dotyczących szerokości,
skrzyżowań, kolizji z sieciami, warunków
znakowania, itp. Dlatego przyjęliśmy metodę małych kroków. Uważamy, że to co
robimy spotyka się z aprobatą coraz większej grupy mieszkańców, nie tylko naszej
gminy. Wiemy, że są to działania długofalowe, ale nie zamierzamy za wszelką
cenę się spieszyć, by po prostu czegoś nie
zaniedbać. Zaproponowaliśmy wsparcie
mniej zaawansowanych cyklistów czy
takich jak na przykład rodziny z dziećmi,
poprzez uruchomienie weekendowych
kursów cyklobusu na trasie Kobierzyce–Wrocław, który wznowi kursy w maju
2019 r. Będziemy sprawdzali na ile jest
zainteresowanie takim rozwiązaniem,
na razie jest to dla nas okres testowy.

W związku z powstałymi nowymi drogami w Wierzbicach i Królikowicach, trasa
będzie poprowadzona nie po głównej
drodze, lecz równolegle do niej. Jesteśmy
na etapie projektowania przebudowy
skrzyżowania w Kobierzycach (zadania
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które Gmina musiała wziąć na
siebie), a także ciągu pieszo-rowerowego
aż do Pełczyc. Obie te budowy powinny
zostać zrealizowane już w przyszłym roku,
co ogromnie poprawi bezpieczeństwo
przejazdu i przejścia na tym odcinku trasy
K1. Zleciliśmy także projekt i budowę nowej drogi dla rowerów od Ślęzy do Bielan
Wrocławskich. Nowa droga dla rowerów
łączy już Kobierzyce z Królikowicami.
W każdym z tych zadań nie zapominamy o ruchu pieszym. W dalszej kolejności
rozważamy możliwości terenowe i finansowe kolejnych ważnych inwestycji, jak
połączenia do Tyńca Małego, Wysokiej,
Księginic, tras alternatywnych do głównych dróg czy z pominięciem miejsc niebezpiecznych, albo wykorzystania w jeszcze dalszej przyszłości trasy wzdłuż torów
kolejowych albo rzeki Ślęzy. Postaramy
się także zamieścić trasy w aplikacjach,
z których korzystają cykliści. Wsłuchujemy się też bardzo wnikliwie w sugestie
i opinie użytkowników naszych tras rowerowych, bierzemy je pod uwagę w naszych planach.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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Sport w Gminie Kob
I. BAZA SPORTOWA
1. Modernizacja stadionu w Kobierzycach
Trwa modernizacja największego sportowego obiektu w Gminie Kobierzyce.
W miejsce naturalnej płyty treningowej
budowana jest płyta ze sztuczną trawą
i oświetleniem. Dobudowane zostaną
także osobne szatnie i inne pomieszczenia
na potrzeby sztucznego boiska. W drugim
etapie zmodernizowana zostanie główna
płyta. Zbudowana zostanie bieżnia tartanowa, a nad zmodernizowane trybuny
zostaną zadaszone. Trzeci etap to budowa
nowoczesnego budynku biurowo-szatniowego ze sceną do koncertów i występów artystycznych wraz z modernizacją
oświetlenia.

2. Budowa budynku szatniowego i nawodnienia,
modernizacja oświetlenia na boisku piłkarskim
w Solnej
Piłkarze z Solnej doczekali się budynku zaplecza sportowego z prawdziwego zdarzenia.
Zarówno eleganckie i przestronne szatnie dla zawodników oraz sędziów jak i pomieszczenie klubowe zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie płyty boiska robią wrażenie. Zmodernizowano również oświetlenie płyty boiska oraz zainstalowano nawodnienie.

3. Rozpoczęcie budowy kompleksu
sportowo-rekreacyjnego Ślęza/Bielany Wrocławskie
Prace budowlane są w trakcie realizacji. Kompleks będzie zawierał: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej, dwa boiska do mini piłki nożnej typu „Orlik” z nawierzchnią ze sztucznej trawy, budynek szatni sportowej, plac zabaw, siłownię zewnętrzną, rolkostradę (naw. asfaltowa), ścieżkę spacerowo-biegową z nawierzchnią z kostki
betonowej. Cały obiekt będzie miał wewnętrzny układ komunikacji wraz z miejscami
postojowymi, ogrodzeniem i oświetleniem terenu.
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II. IMPREZY SPORTOWE
1. Bieg z Konstytucją – impreza cykliczna
Organizowany w dniu 3-go Maja Bieg z Konstytucją ma już za sobą 4 edycje. To święto
biegania z roku na rok przyciąga do Kobierzyc coraz większą rzeszę biegaczy w każdym
wieku. Najmłodsi uczestnicy biegu mają 3 lata, najstarsi – ponad 80! Główne biegi na dystansach 5 i 10 km są magnesem dla biegaczy z całego Dolnego Śląska, a towarzyszą im
3 dodatkowe dystanse: Bieg Małego Patrioty (na odcinku 1120 m), Bieg Młodego Patrioty (2240 m) oraz Bieg Krasnala (ok. 100 m). Ponadto organizatorzy zapewniają uczestnikom szereg dodatkowych atrakcji sportowych i tradycyjnie niepowtarzalny pamiątkowy
gadżet upamiętniający Święto Konstytucji.

ku zgodnie z filozofią karate, propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury japońskiej.
Corocznie turnieje odbywają się w fantastycznej, przyjacielskiej atmosferze, a kibice karate
mają niepowtarzalną okazję zobaczyć doskonale wyszkolonych, młodych zawodników.

3. PGNiG Superliga Kobiet w piłce ręcznej
– impreza cykliczna
Ekstraklasowy zespół w grze zespołowej w niespełna trzytysięcznej miejscowości robi
wrażenie na wszystkich znających realia sportu.
Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce od trzech sezonów bierze udział w Rozgrywkach
PGNiG Superligi Kobiet, corocznie poprawiając miejsce w tabeli. Nie lada sportową atrakcje doceniają kibice tłumnie wypełniając halę podczas meczów. Oprócz zwolenników drużyn naszych rywalek, Halę Sportowo-Widowiskową w Kobierzycach im. Adama Wójcika
odwiedzają kibice z całego Dolnego Śląska.

2. Kobierzyce CUP –
Międzynarodowy Turniej Karate – impreza cykliczna
„Kobierzyce Cup” to coroczne, międzynarodowe spotkania kilkuset adeptów karate w Kobierzycach, mające na celu propagowanie aktywności sportowej, integrację młodzieży
z różnych krajów Europy i umożliwienie współzawodnictwa w duchu wzajemnego szacun-
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Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów w Kobierzycach
W dniach 27-30 września 2018 roku
w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach im. Adama Wójcika odbyły
się 25. Mistrzostwa Polski Seniorek i 88.
Seniorów w podnoszeniu ciężarów,
w których startowała rekordowa liczba
zawodniczek i zawodników. Ustano-

wiono 11 rekordów Polski, a najlepszymi zawodnikami okazali się Joanna
Łochowska (UKS PC Zielona Góra) i Arkadiusz Michalski (KS Budowlani Opole). W klasyfikacji najlepszych klubów
wśród kobiet wygrał UKS Talent Wrocław, a w rywalizacji mężczyzn KS Bu-

dowlani Opole. Dzięki wzorowej współpracy wielu osób i instytucji m.in. Wójta
Gminy Kobierzce Ryszarda Pacholika,
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwony Krawczyk, Dyrektora
Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Dolnośląskiego Pawła Rańdy oraz
władz PZPC, udało się stworzyć wspaniałą sportową imprezę, która na długie lata zapadnie w pamięci wszystkich
uczestników i widzów uczestniczących
w tym wydarzeniu.
Janusz Kołodziej
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Gmina Kobierzyce stawia na edukację
W poprzednim wydaniu biuletynu samorządowego „Kobierzyce Moja Gmina -Moja Wieś” omówiliśmy szeroko główne inwestycje gospodarcze i przemysłowe, realizowane w trakcie ostatniej kadencji władz samorządowych. Teraz chcielibyśmy
zwrócić Państwa uwagę na realizację zadań związanych z edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Sekretarz Gminy Kobierzyce – Maria Wilk

Wejście do żłobka w Kobierzycach

– Gmina Kobierzyce w latach 2014–2018
na zadania oświatowe wydatkowała
około 200 milionów złotych. Czy mogłaby to Pani skomentować?
Maria Wilk, Sekretarz Gminy Kobierzyce – Gmina Kobierzyce stanowi obszar
na mapie Polski, gdzie w ostatnich latach następuje niezwykle dynamiczny

Nowe przedszkole w Kobierzycach – plac zabaw

rozwój. Proinwestycyjna polityka gminy
spowodowała, że liczba miejsc pracy
przewyższyła znacząco liczbę mieszkańców Gminy, a następstwem tego był
szybki przyrost ludności. Osiedlają się
u nas głównie młode rodziny z dziećmi,
stąd zaistniała pilna potrzeba budowania placówek oświatowych – żłobków,

przedszkoli i szkół. Nasze nowe szkoły
i przedszkola w Tyńcu Małym, w Wysokiej
i w Kobierzycach – to nowoczesne obiekty wyposażone w pomoce dydaktyczne
i specjalistyczne pracownie, które zapewniają warunki do edukacji na najwyższym
europejskim poziomie. Wciąż myślimy
o dalszej rozbudowie bazy oświatowej.

Milo mi poinformować, że oddaliśmy do
użytku oczekiwany obiekt – przedszkole
i żłobek w Kobierzycach. Prezentuje się
on niezwykle efektownie i jestem przekonana, że będzie dobrze służył dzieciom
i ich rodzicom. Szkoła stała się też drugim
domem dla większości dzieci, których
rodzice pracują – zapewniamy nie tylko
zdrowe posiłki gotowane w szkolnych
stołówkach, ale też opiekę na zajęciach
dodatkowych i w świetlicach do późnych
godzin popołudniowych. Tak dobre warunki edukacji sprzyjają zaangażowaniu
kadry pedagogicznej w pracy z dziećmi na
rzecz ich rozwoju. Nasi uczniowie osiągają
wysokie wyniki w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, co pozwala im
kontynuować naukę w dobrych szkołach
ponadpodstawowych i budować swoją
przyszłość.
– Dziękuje za wypowiedź.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

Nowe przedszkole w Kobierzycach – pokój dla 4-latków
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Edukacja – inwestu
Edukacja i wszechstronny rozwój najmłodszych obywateli naszej gminy stawiane są na pierwszym miejscu.
Inwestujemy w przyszłość.
Nasze placówki oświatowe są wyposażone w nowoczesne pracownie i pomoce dydaktyczne przeznaczone do nauczania różnych przedmiotów,
ale także wspierania dzieci ze szczególnymi potrzebami, np. sale doświadczeń świata.

Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Kobierzycach

Sala „Doświadczeń Świata” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich

Dbamy o każde dziecko niemal od kołyski – Gmina Kobierzyce prowadzi dwa żłobki na 180 miejsc.
Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści – pedagodzy, psychologowie, logopedzi zatrudnieni w każdej placówce.

Żłobek Gminny w Wysokiej

Gabinet psychologa w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie

O zdrowie dbają panie pielęgniarki i lekarze stomatolodzy a także panie dietetyczki i kucharki, które gotują posiłki smaczne i zdrowe,
no i co najważniejsze opłata nie stanowi dużego obciążenia dla kieszeni rodziców (obiad szkolny kosztuje ok 6 zł).

Kuchnia i stołówka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym
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ujemy w przyszłość
Dzieci mają bardzo wiele zajęć dodatkowych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia sportowe, kulturalne i naukowe
m.in.: zajęcia językowe, teatralne, szachowe, matematyczne, chemiczno-fizyczne, programowania, SKS czy też program obowiązkowej nauki pływania dla klas III.

Zajęcia z programowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym

Zajęcia sportowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim

Zajęcia z nauki pływania na basenie w Ślęzie

Zawody szachowe w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim

Zwieńczeniem całorocznej pracy uczniów jest możliwość udziału w Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce.
W ramach programu, na przestrzeni ostatnich czterech lat, stypendium otrzymało 230 uczniów na łączną kwotę 350 tyś. zł.

Tylko się uczyć …
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GMINNE OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W LATACH 2015-2018
Aktualnie na terenie gminy funkcjonują
trzy jednostki OSP we wsiach: KOBIERZYCE, PUSTKÓW WILCZKOWSKI, PUSTKÓW
ŻURAWSKI.
Gminne jednostki OSP liczą obecnie
88 członków z tego 67 członków czynnych, 21 honorowych i 2 wspierających.
Ponadto przy OSP Kobierzyce 15 września
2016 roku powołano 20 osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
W 2017 roku uroczyście obchodzono
70. rocznicę powstania OSP Kobierzyce,
a w tym roku OSP Pustków Wilczkowski.
Strażacy z Gminy Kobierzyce uczestniczyli
w ponad 1000 akcjach ratunkowo-gaśniczych. Ponadto zabezpieczali ponad
120 imprez patriotyczno-kulturalnych,
festynów, spotkań rocznicowych i szkoleń
z pierwszej pomocy medycznej dla dzieci i mieszkańców. OSP Pustków Żurawski
20 .01.2018 zorganizował akcję krwiodawstwa, gdzie zebrano 17, 5 litra krwi.

Działalność straży jest finansowana głównie z budżetu gminy. W ostatnich 4 latach na działalność statutową wydano
1 137 561,20 zł.
Strażacy wyposażeni są w specjalistyczny
sprzęt i mundury pozwalające uczestniczyć w podstawowych akcjach gaśniczoratowniczych. Każda jednostka ma remizę
strażacką. W ostatnich latach zmodernizowano remizę w Kobierzycach, a w tym
roku przystąpiono do budowy nowej remizy w Pustkowie Żurawskim, której zakończenie planuje się na 2019 r.
Na ich wyposażeniu znajdują się m.in.
4 w pełni wyposażone samochody pożarnicze (Mercedes 1529 AF-2, Star-244, Ford).
W latach 2015–2018 zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie
za około 350 tyś zł. Zakupiono m.in. trzy
nowoczesne motopompy, pięć pił spalinowych, trzy defiblatory, zestawy sanitarne OSP- 1, zestawy do szkolenia przedme-

Dzień Przedszkolaka

Dzień Przedszkolaka w Pustkowie Żurawskim

20 września to ważny dzień dla wszystkich
przedszkolaków w całej Polsce, bowiem
Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten
dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by
podkreślić wagę edukacji przedszkolnej
w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania
przedszkolnego.
W Przedszkolu Samorządowym w Pustkowie Żurawskim tego dnia w każdej grupie
odbyły się obchody Dnia Przedszkolaka.
Wszystkie dzieci przeszły na przedszkolny
plac zabaw, na którym była zorganizowana uroczystość z tej okazji. Dzieci były
bardzo podekscytowane całym wydarzeniem. Po wykonaniu pamiątkowego zdję-

cia przedszkolaki z radością wzięły udział
w wielu zabawach, m.in. z wykorzystaniem chusty animacyjnej, w konkursach
oraz tańczyły przy dziecięcych przebojach
muzycznych. Grupa 5-latków zaprezentowała krótkie przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, w którym podkreśliła swój
duży talent aktorski. Po skończonej zabawie każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz odznakę.
Radość i uśmiech na twarzach naszych
milusińskich, to również nasza satysfakcja,
pracowników przedszkola. Jesteśmy pewni, że Dzień Przedszkolaka na stałe zagości
w harmonogramie imprez przedszkolnych
i będzie corocznie hucznie obchodzony.
Agnieszka Obudzińska

dycznego oraz 20 kpl. mundurów i inny
sprzęt specjalistyczny...
Ponadto, celem poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców gminy za 117 075.00 zł za-

montowano cztery elektroniczne syreny
w Magnicach, Wierzbicach, Chrzanowie
i Wysokiej.
Opracował – Maciej Bosiacki

Strażacy z Gminy Kobierzyce dysponują nowoczesnym sprzętem

Narodowe Czytanie
w Bielanach Wrocławskich
8 września już po raz siódmy odbyło się
w całej Polsce, ale także poza jej granicami
Narodowe Czytanie. To polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury
narodowej, a także promująca kulturę żywego słowa. Każdego roku obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie,
również w środkach masowego przekazu.
Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza, stała się już tradycją i jest
kontynuowania. Lekturą tegorocznej akcji
było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
10 września, już po raz piąty, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach
Wrocławskich od 10 rano rozpoczęliśmy
czytanie. Do tej pory jako lektorów gościliśmy w naszej szkole aktorów wrocławskich
teatrów. W tym roku zmieniliśmy nieco
formułę tego wydarzenia. Zaprosiliśmy
do uczestnictwa w akcji uczniów naszej

Uczniowie czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

szkoły. Uczennice klas VII i VIII przygotowały interpretację wybranych fragmentów
dzieła, aby w dniu imprezy zaprezentować
je przed szerszą publicznością. Chociaż
Przedwiośnie opowiada o czasach odzyskania przez Polskę niepodległości i dla
współczesnego odbiorcy napisane jest
trudnym językiem, okazało się, że nasi
uczniowie słuchali w skupieniu przygotowanych prezentacji. W celu lepszego zrozumienia kolejne fragmenty wybranego dzieła przeplatane były komentarzem osoby
prowadzącej, która przybliżała słuchaczom
treść książki oraz przedstawiała opisane
w niej wydarzenia historyczne. Narodowe
Czytanie cieszyło się, tak jak w poprzednich
latach, dużym zainteresowaniem uczniów
i nauczycieli, którzy zgodnie twierdzili, że
warto jest przeprowadzać tego rodzaju
akcje, aby zaszczepiać w młodych ludziach
miłość do polskiej literatury.
Joanna Para
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Program ograniczania niskiej
emisji w Gminie Kobierzyce
Drodzy mieszkańcy!
Przypominamy że z dniem 01.07.2018 r. weszły w życie przepisy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLI/1407/17
z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław
i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
Zgodnie z zapisami w ww. uchwale
od dnia 01.07.2018 r. wprowadza się zakaz stosowania:
• mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
• węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla,
• węgla kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu poniżej 3 mm.
• biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
W związku z powyższym od dnia 1 lipca wykorzystywanie ww. paliwa jest zabronione,
dlatego też zapatrując się w opał na najbliższy sezon grzewczy prosimy o pamiętaniu
o powyższym zakazie.
Zgodnie z zapisami uchwały od dnia 1 lipca 2024 r. kotły wykorzystujące paliwa
stałe oddane do użytkowania przed 1 lipca 2018 r. roku nie spełniające wymagań
w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 (tj. kotłów bezklasowych, oraz klasy 1 i 2) pod
względem granicznych wartości emisji
pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012, powinny zostać zlikwidowane i wymienione na
kotły spełniające normy klasy 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012, zapisy te w przypadku

kotłów klasy 3, 4 będą obowiązywały od
1 lipca 2028 r.
Inwestycja w wymianę źródła ogrzewania
wiąże się z dużymi wydatkami dlatego też
przypominamy Państwu, że na terenie Gminy Kobierzyce działa Program Ograniczania
Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce dofinansowujący wymianę źródła ogrzewania wykorzystującego paliwa stałe na bardziej ekologiczne takie jak gaz, odnawialne źródła energii
(pompy ciepła), w tym również na kotły wykorzystujące paliwo stałe tj. ekogroszek bądź
biomasę, spełniające normy klasy 5 wg PN-EN
303-5:2012. Zgodnie z założeniami programu
możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów
kwalifikowanych do maksymalnej wysokości
10.000,00 zł – w przypadku osób fizycznych
zamieszkujących domy jednorodzinne oraz
właścicieli lokali mieszkalnych posiadających
indywidualne źródło ogrzewania. W przypadku Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych,
zarządzających budynkami wielorodzinnymi
wysokość maksymalna dotacji stanowić będzie iloczyn obsługiwanych mieszkań oraz
kwoty 4.000,00 zł. Wnioski przyjmowane są
w sposób ciągły, rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych.
Aby otrzymać dofinansowanie niezbędne
jest zawarcie umowy z Gminą Kobierzyce!
Koszty poniesione przez Inwestora przed podpisaniem umowy na dofinansowanie nie są
kosztami kwalifikowanymi do rozliczenia.
Dodatkowe informacje na temat programu,
jak również wzory dokumentów do pobrania,
dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kobierzyce w zakładce Gospodarka
Niskoemisyjna. Informacje uzyskacie Państwo
również pod nr telefonu 71 36 98 124.
Hanna Żurawska

Warsztaty dla seniorów

DOLNY
SLĄSK U
BEZ SMOG

NIE KUPUJ! NIE SPALAJ!
węgla brunatnego

i paliw produkowanych z jego wykorzystaniem

miału węglowego
o uziarnieniu poniżej 3 mm

mułów i flotokoncentratów
węglowych

i mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

wilgotnego drewna

o wilgotności powyżej 20%, drewno susz co najmniej 2 sezony

TO PALIWA ZAKAZANE
UCHWAŁAMI ANTYSMOGOWYMI
NA DOLNYM ŚLĄSKU
Więcej na: irt.wroc.pl

Dziecięce
eksperymentowanie
Ostatni tydzień września w najmłodszej
grupie ,,Jagódek” z Przedszkola Samorządowego w Tyńcu Małym przebiegł na
eksperymentowaniu i robieniu doświadczeń z wody i mydła. W związku z tematem dbania o siebie i środowisko dzieci
tworzyły i bawiły się z masą mydlaną oraz
rozpuszczały farbę i sól w zimnej i ciepłej
wodzie oraz przypomniały sobie zasady
i etapy mycia rąk. Na podstawie ekspery-

Spotkania seniorów odbywają się co 2 tygodnie (fot. Maciej Wełyczko- Gazeta Sąsiedzka)

W ramach funduszu sołeckiego, na przestrzeni od marca do października jest
realizowany program warsztatów aktywizacyjnych mieszkańców Bielan Wrocławskich, w tym przypadku jest to grupa
seniorów. Warsztaty odbywają się regularnie, dwa razy w tygodniu. Cieszy fakt, że
dołączają nowi uczestnicy, zapoznają się
z grupą i angażują w zajęcia. Zakres warsztatów jest szeroki: od zajęć florystycz-

nych poprzez kulinaria, do realizacji filmu
o uczestnikach, a zwieńczeniem będzie
pomoc przy organizacji „Wieczoru Seniora” 27 października br. Założone cele to:
wypełnienie czasu wolnego i zachęcenie
mieszkańców do samorozwoju i aktywnego spędzania czasu; wspólne wykonywanie prac oraz wspólna zabawa, wymiana
doświadczeń oraz przebywanie razem.
Marta Pasternak-Czyżyk

Przedszkolaki z Tyńca Małego lubią eksperymentować

mentu dowiedziały się dlaczego trzeba
myć ręce w ciepłej wodzie. Wiele radości przyniosło dzieciom tworzenie piany
mydlanej za pomocą słomek, przy okazji
przedszkolaki doskonaliły prawidłowy tor
oddechowy. Wspólne eksperymentowanie pozwoliło ,,Jagódkom” mile spędzić
czas w przedszkolu oraz było ciekawą formą poznawania świata.
Karolina Cielińska
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VIII Dni Tynieckie

Misterium Chleba odprawił ks. proboszcz Ireneusz Alczyk

Sobota 9 września była ważnym dniem
dla mieszkańców Tyńca Małego. Powody
były dwa – dożynki sołeckie oraz organizowane juz po raz ósmy Dni Tynieckie.
Po Mszy Świętej korowód dożynkowy
ze starostami dożynek – Eweliną Styś
i Grzegorzem Kwiatkowskim na czele
udał się na boisko piłkarskie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wśród
zaproszonych gości byli między innymi
Ryszard Jaroń – Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego, Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce, Elżbieta
Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy
Kobierzyce, Henryk Łoposzko – Zastępca Przewodniczącej, Maria Wilk – Sekretarz Gminy Kobierzyce. Kulminacyjnym
momentem części oficjalnej było Miste-

rium Chleba, które sprawował ks. proboszcz Ireneusz Alczyk. Organizatorzy
zadbali o to, by nie brakowało atrakcji.
Były dmuchańce, gry i zabawy dla dzieci,
konkursy sprawnościowe z nagrodami
dla dorosłych, stoiska z małą gastronomią. Bardzo podobały się występy artystyczne z udziałem kapel ludowych,
chóru „Diament” oraz miejscowych artystów, a atrakcją wieczoru stał się występ
Mariusza Kalagi z zespołem. Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie finansowe, pozostałym osobom i instytucjom – za wszelką pomoc, bowiem bez
ich udziału nie byłoby możliwe przygotowanie tak udanej imprezy.
Janusz Gargała
sołtys Tyńca Małego

20 lat minęło
Dwadzieścia lat temu, emeryci i renciści zamieszkujący na terenie Gminy Kobierzyce,
powołali Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kobierzycach, odłączając się tym samym od rejonu Sobótka.
Z tej okazji obecny Zarząd Rejonowy w Kobierzycach zorganizował i przygotował
jubileuszowe spotkanie członków związku
w dniu 29.09.2018 roku. Spotkanie miało
wyjątkowo uroczysty charakter. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz
samorządowych z Wójtem Gminy Ryszardem Pacholikiem na czele oraz Zarząd Okręgu PZERiI we Wrocławiu z Panią Michaliną
Witczak – Przewodniczącą.
Na spotkanie została zaproszona również
Longina Pobratyn, która przez pierwsze 7 lat
kierowała związkiem.
Wyjątkowymi gośćmi spotkania byli członkowie z 20-letnim i większym stażem
związkowym: Czajka Jolanta, Czerwińska
Maria, Demska Janina, Hamczyk Władysława, Kowalewicz Zuzanna, Krawiec Hanna,
Laskowski Zbigniew, Mierzyńska Urszula,

Paprocka Bogumiła, Różyło Zbigniew, Rybak
Leokadia, Sukiennik Jadwiga, Sukiennik Janina, jak również Pani Janina Mszyca 80-letnia
jubilatka.
Wszyscy jubilaci otrzymali z rąk Wójta Pana
Ryszarda Pacholika okolicznościowe dyplomy i skromne upominki oraz kwiaty.
Przewodnicząca Krystyna Burska w imieniu
Zarządu Rejonowego, podziękowała Panu
Wójtowi za dotychczasową współpracę
i wspieranie działalności Związku wręczając
bukiet kwiatów.
Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Sali
Widowiskowej KOK w Kobierzycach. Wszyscy uczestnicy bawili się przy suto zastawionych stołach, śpiewając i tańcząc przy
dobrej muzyce.
Spotkanie umilił gościnny występ, zespołu
„Laboratorium śpiewu i mowy Magdaleny
Kot ”, prezentując skecze i piosenki z „Kabaretu Starszych Panów ”.
Przewodnicząca
Krystyna Burska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Wieści z SPZK
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy
Kobierzyce bardzo aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców naszej gminy.
W dniu 8 września został zorganizowany
tradycyjny piknik, na którym odbyła się
prezentacja małych i średnich firm z tego
regionu. Wśród 14 wystawców było między innymi stoisko Banku Spółdzielczego

z Kobierzyc, Kobierzyckiego Ośrodka Kultury oraz Kobierzyckiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W części artystycznej zaprezentował się współpracujący ze Stowarzyszeniem zespół rockowy AGENCY'A, był grill
i zabawa przy muzyce mechanicznej. Od
ponad roku niemal w każdą środę w siedzibie SPZK odbywają się turnieje bry-

W turnieju uczestniczyło 12 brydżowych par

Puchary i nagrody wręczały Przewodnicząca Rady Elżbieta Regulska i Sekretarz Gminy Maria Wilk

dżowe dla wszystkich miłośników tej gry.
W ostatnim z nich rywalizowano o Puchar
Przewodniczącej Rady Gminy Kobierzyce
Elżbiety Regulskiej. Wśród 12 par zwyciężyli Janusz Kowalski – Andrzej Suchodolski, drugie miejsce zajęli Wiesław Gaczyński – Mirosław Ostaszewski, a trzecie Jerzy

Laszczak – Sławomir Zagórski. Nagrody
rzeczowe dla najlepszych par ufundowała
Gmina Kobierzyce, a na ostatnim zebraniu
Stowarzyszenia wręczali je Przewodnicząca Rady Elżbieta Regulska oraz Sekretarz
Gminy Kobierzyce Maria Wilk.
Janusz Kołodziej
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Otwarcie Placu Tynieckiego

Debaty publiczne
w Gminie Kobierzyce
W ramach projektu „DecydujMY – partycypacja społeczna w Gminie Kobierzyce”
realizowanego przez Stowarzyszenie
Chrzanowy Ogród, odbyły się cztery
debaty publiczne dotyczące poprawy
przestrzeni w miejscowościach z Gminy
Kobierzyce. W Chrzanowie, Bielanach
Wrocławskich, Królikowicach i Cieszycach mieszkańcy wspólnie dyskutowali
na temat możliwości poprawy przestrzeni publicznej w ich miejscowościach,
dowiedzieli się o dobrych praktykach
zagospodarowania przestrzeni wiejskiej
przez społeczności lokalne we wsiach
z Dolnego Śląska, jak i całego kraju, a także wypracowali pomysły zmieniające ich

przestrzeń publiczną. Uczestnicy projektu wybrali do debaty przestrzeń wiejską
ważną z punktu widzenia społecznego.
W jednych był to teren położny blisko
świetlicy, a w innych teren przy placu
zabaw i boisku. Wypracowane pomysły
będą mogły być sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego, pracy mieszkańców lub też w ramach społecznych
inicjatyw, realizowanych w ramach projektu „DecydujMY” i jeszcze w tym roku.
Debaty przeprowadzone zostały przez
specjalistę ds. rozwoju obszarów wiejskich Krzysztofa Szustkę i architekt krajobrazu Jowitę Pyszczek .
Stowarzyszenie Chrzanowy Ogród

Projekt dofinansowany jest
ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wstęgę przecina Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik

Od marca do sierpnia 2018 roku trwały prace przy przebudowie parkingu
i przyległego terenu w centrum Tyńca
Małego. Uroczyste otwarcie zaplanowano na 6 września, w tygodniu obchodów
kolejnego święta tynieckiej wspólnoty,
czyli VIII Dni Tynieckich połączonych
z odpustem parafialnym i dożynkami.
Otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali:
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce, Janusz Gargała, sołtys wsi Tyniec
Mały, Krzysztof Kmiecik, radny Gminy
Kobierzyce, Robert Szumski, projektant

oraz Waldemar Żygadło, wykonawca
robót. Po poświęceniu terenu przez
ks. Ireneusza Alczyka i zwiedzaniu tego
pięknego miejsca wszyscy udali się do
świetlicy gdzie przygotowano prezentację oraz poczęstunek. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy Kobierzyce, sołtysi oraz mieszkańcy
Tyńca Małego, który dzięki sfinansowanej przez gminę inwestycji najwyraźniej
zyskał na wizerunku.
Janusz Gargała
sołtys wsi Tyniec Mały

Organizatorem debat było Stowarzyszenie Chrzanowy Ogród

Aktywne Szkoły MultiSport
Aktywna szkoła, to aktywne dzieci. W myśl
tego hasła, w marcu tego roku na Dolnym
Śląsku wystartowała pilotażowa edycja
programu Aktywne Szkoły MultiSport
(ASM). W ramach ASM, 35 szkół podstawowych bierze udział w międzyszkolnym
Turnieju, opartym na testach sprawnościowych EuroFit+. Rywalizacja odbywa się tylko na poziomie szkół, dlatego
uczniowie nie konkurują między sobą.
Podstawówki poza wygraną w turnieju
i atrakcyjnymi nagrodami, walczą przede
wszystkim o zwiększenie poziomu codziennej aktywności swoich uczniów.
Do tego, że dzieci aktywne fizycznie radzą sobie lepiej, nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Pamiętajmy jednak,
że to szkoła, podobnie jak dom rodzinny
jest miejscem, w którym dzieci spędzają
większość czasu w ciągu dnia. Dlatego tak
ważne jest, by było to miejsce sprzyjające
codziennej aktywności.
W trosce o prawidłowy rozwój swoich
uczniów, Szkoła Podstawowa im. Polskich

Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach podjęła wyzwanie Aktywnych Szkół
MultiSport (ASM). Już w ubiegłym roku
szkolnym przystąpiła do Rundy I, której
głównym punktem jest multimedialny
test sprawności EuroFit+. Test składa się
z dziewięciu różnych stacji, takich jak:
bieg wahadłowy, siła ścisku, czy zwis na
drążku, które pomagają ocenić poziom
sprawności fizycznej. Nie są to jednak
zwykłe ćwiczenia. Program ASM niesie
za sobą zupełnie nową, zdigitalizowaną
formułę standardowego testu EuroFit.
W warstwie fabularnej dzieci pokonują
pomocników galaktycznego gangstera –
Złego Zła świetnie się przy tym bawiąc.
Na czas trwania testów sala gimnastyczna zamienia się w plan gry multimedialnej, w której uczniowie zdobywając
kolejne poziomy, walczą z przybyszami
z Galaktyki Bezruchu. Są potwory, telewizory z animacjami, a nawet kosmiczna
rakieta. Wszystko po to, by zachęcić najmłodszych do ruchu.

To dla nas przyjemność obserwować, ile
radości sprawia dzieciom udział w rozgrywkach. Odświeżona formuła testu
EuroFit niesie dodatkową motywację do
wysiłku. Dzieci biorą udział w zabawie,
a to zachęca je do tego, żeby dawać z siebie wszystko! Tym bardziej cieszy nas fakt,
że wszystko odbywa się w ruchu. – mówi
Jakub Kalinowski, ekspert programu.
Turniej ASM to nie tylko zabawa. Wszyscy
uczestnicy programu mają jeden wspólny,
bardzo ważny cel – wpisanie codziennego
ruchu w DNA szkół i wyrobienie w dzieciach nawyku ruszania się.
Zespół ASM wraca do szkoły po upływie
sześciu miesięcy od Rundy I, aby ponownie przeprowadzić testy sprawnościowe.
Dla uczniów i szkoły to moment, by pokazać co w tym czasie udało im się wypracować. Runda II to czas by zmierzyć się
nie tylko z innymi szkołami, ale przede
wszystkim ze swoimi wynikami z Rundy I!
Sprawdzimy, która drużyna zrobiła największy progres w zakresie wyników

EuroFit+, jak i zmian wprowadzonych
w szkole. – komentuje Jakub Kalinowski.
Wierzymy, że oprócz atrakcyjnych nagród, największą wygraną w Turnieju jest
sprawność fizyczna, a co za tym idzie,
zdrowie najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska. – dodaje.
W Szkole Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
Runda II startuje już 24-25.09.2018 r.
W Rundzie I cała szkolna drużyna spisała
się na medal. Uczniowie dzielnie walczyli
z wyzwaniami sportowymi, a szkoła wykazała się bardzo dobrą organizacją. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki w kolejnym etapie. Powodzenia!
Zachęcamy do śledzenia rozgrywek:
https://aktywneszkoly.pl/
https://www.facebook.com/AktywneSzkolyMultiSport/
https://instagram.com/aktywne_szkoly_multisport/

18

WAKACYJNE WSPOMNIENIA / ROZMAITOŚCI

8 tygodni wakacji
w Stowarzyszeniu
„Bielany dla Ciebie”
Jak co roku stowarzyszenie zorganizowało zajęcia dla dzieci, które nie wyjeżdżały
na wakacje. Atrakcyjna oferta spotkań
zgromadziła dużą ilość dzieci. Naszym celem była taka organizacja tygodnia, aby
w każdego dnia tygodnia były inne atrakcje. Poniedziałek to dzień poznawania się
i wspólne wyjście na plac zabaw. Wtorek
poświęcony był kulturze – wyjścia do kina
Helios w Alei Bielany. Mimo dużych upałów
w każdą środę organizowane były wycieczki między innymi do: ZOO, Stacyjkowa,
rejs statkiem po Odrze. W Agorze dzieci
obejrzały wystawę olbrzymich postaci bajkowych. Pobyt w parku linowym to moc
atrakcji związanych z wysiłkiem fizycznym.
Tradycyjnie w czwartki uczestnicy zgłębiali wiedzę kulinarną. Dzieci uczyły się
kalkulować i liczyć, same robiąc zakupy
w markecie pod okiem opiekuna. Z zakupionych produktów wspólnie przygotowywały posiłki i piekły smaczne ciasta. Piątek
był dniem relaksu na basenie kąpielowym
w Ślęzie. Nie zabrakło również gier i zabaw
świetlicowych oraz rozgrywek sportowych
na świeżym powietrzu.
I tak minęło osiem tygodni, a o tym, że
dzieci i rodzice byli zadowoleni niech

Wakacyjną przygodę pod hasłem „Dla
Niepodległej” przeżyli uczestnicy kolonii
w Ulini koło Łeby, organizowanej przez
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla
wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas.
Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
prowadzi takie koło i mogła wysłać 20
uczniów nad nasze polskie morze pod
opieką swoich wychowawców Darii
Smoły i Justyny Pacholik.
Dzieci przez 2 tygodnie zwiedzały Łebę,
korzystały z różnych nadmorskich atrakcji: od kąpieli morskich pod czujnym

okiem ratowników począwszy, po zwiedzanie Parku Dinozaurów skończywszy.
Wspólnie z innymi kolonistami integrowali się w Labiryncie, podziwiali życie
fok i uchatek w Fokarium, pływali statkiem po Jeziorze Łebskim do Muzeum
Wyrzutni Rakiet w Rąbce oraz zwiedzali
Gdańsk wraz z Westerplatte. Wieczorami podziwiali zachody słońca, a w dzień
przepiękne ruchome wydmy. Uczniowie
wrócili do rodzin pełni wrażeń z różnymi
wspomnieniami, które na długo zostaną
w ich pamięci.
Justyna Pacholik

Wystawa w Agorze

świadczy fakt, iż już zapowiedzieli swój
udział w zajęciach na następne wakacje.
Zarząd Stowarzyszenia
„Bielany dla Ciebie”

Tornister pełen uśmiechów

Uczniowie zwiedzili Westerplatte

Sezon turystyczny w TPD
w Kobierzycach
Wzorem lat ubiegłych Koło Turystyczne
Przyjaciół Dzieci w Kobierzycach zorganizowało dla dzieci z terenu Gminy Kobierzyce 6 wycieczek krajoznawczych i dwa
turnusy kolonii nad morzem. Wyjazdy
były współfinansowane przez Gminę Kobierzyce, wsparcie objęło 350 dzieci. Celem wycieczek było pokazanie dzieciom
ciekawych miejsc w Polsce, miejsc które
stanowią ważne elementy naszej polskiej
historii, tradycji, walorów turystycznych.
Przedsięwzięcia te były szczególnie
ważne w tym roku, roku 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Widzieliśmy Kraków, Wieliczkę, Szlak

Kolorowe tornistry bardzo się podobały

Wraz z pierwszym dzwonkiem w szkołach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach, poza pomocą finansową, wspiera rodziny w przygotowaniach
związanych z rozpoczęciem zajęć edukacyjnych.
W ramach pracy socjalnej Ośrodek
we wrześniu zrealizował m. in. projekt
socjalny „Tornister pełen uśmiechów”.
GOPS Kobierzyce przy współpracy i osobistym uczestnictwie Prezes Małgorzaty
Sawickiej z Dolnośląskiej Fundacji na
rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” z siedzibą we Wrocławiu obdarował 30 uczniów w pełni wyposażonymi

O wakacjach jeszcze raz...

plecakami szkolnymi. Wspomniane plecaki dzieci otrzymały dzięki hojności
darczyńców z całego klubu CSR WroClub z Wrocławia.
Dodatkowo, jak co roku, nie zapomniała o nas Pani Katarzyna Bytner, która
wspólnie z pracownikami Fabryki Czekolady Mondelez z Bielan Wrocławskich
dokonała zbiórki artykułów szkolnych,
które przekazaliśmy dzieciom z terenu
Gminy Kobierzyce. Wszystkim ludziom
dobrej woli serdecznie dziękujemy,
a dzieciom życzymy samych sukcesów
w szkole.
Sylwia Bajek

Nad morzem pogoda dopisywała

Orlich Gniazd, Częstochowę, Pomorze
Zachodnie, Szczecin, Świnoujście, Szlak
Pierwszych Piastów. Lato tego roku było
piękne. Odpoczywaliśmy w Pobierowie
i Świnoujściu. Zwiedziliśmy Świnoujście,
wyspy do niego przyległe, Międzyzdroje,
byliśmy na festiwalu Wikingów, Wolinie
oraz w Kołobrzegu.
Zarząd Koła Turystycznego w Kobierzycach raz jeszcze dziękuje Gminie Kobierzyce, Bankowi Spółdzielczemu w Kobierzycach, Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Kobierzycach, za pomoc w organizacji
wypoczynku dla dzieci.
Grażyna Tadeusiak
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VIII Festiwal 4 Żywiołów
Za nami już VIII edycja Festiwalu 4 Żywiołów, jak co roku nie brakowało atrakcji
zarówno dla najmłodszych, jak i trochę
starszych.
Na scenie prezentowali się utalentowani
wykonawcy, wychowankowie oraz artyści
związani z Gminnymi Centrami Kultury,
a na zakończenie lokalne zespoły muzyczne
zwieńczyły festiwal wspaniałym koncertem.

Podczas jarmarku można było poznać
oraz posmakować wyjątkowych produktów lokalnych, dostępnych w większości
tylko na naszym festiwalu.
Zorganizowane warsztaty rękodzielnicze
cieszyły się dużym zainteresowaniem i dla
wielu osób okazały się bardzo inspirujące.
Podczas warsztatów kulinarnych, których
przewodnim motywem w tym roku była

Śliwka, pod czujnym okiem prowadzącego Piotra Andruszki powstały wspaniałe
sosy, które prezentowały bardzo ciekawa
nutę smakową.
Pokazy strażackie, atrakcje dla dzieci,
warsztaty rękodzielnicze i kulinarne, występy sceniczne, to i wiele innych atrakcji
można było odkryć podczas minionej edycji Festiwalu 4 Żywiołów.

Już teraz zapraszamy na kolejną IX już
edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.
Sprawdź, co w nas drzemie!
Paweł Mazur

Zawody wędkarskie
23 września 2018 r. odbyły się ostatnie
w tym roku zawody wędkarskie Koła nr
8 Kobierzyce. Mimo, że tego dnia (mimo
usilnych starań rywalizujących wędkarzy!), ryby nie chciały „brać” – spośród 38

Najlepszy wędkarz – Piotr Żygadło

startujących w zawodach, 14-stu zostało
sklasyfikowanych. Pierwsze miejsce zajął
Piotr Żygadło, drugie Arkadiusz Gozdek,
a trzecie Michał Bednarczuk.
Wojciech Duczek
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Kolejne sukcesy
młodych badmintonistów
SKS Match Point
W październiku 2018 r. w Wilnie rozegrany
został turniej YONEX Lithuanian U17 International, czyli Międzynarodowe Mistrzostwa Litwy w kategorii wiekowej do lat
17. Brało w nim udział ponad 100 zawodników z kilku europejskich krajów, w tym
z: Francji, Luksemburga, Rosji, Łotwy, Litwy, Estonii, Białorusi i Polski. Jedyny złoty
medal dla Polski zdobyli w grze podwójnej
chłopców reprezentanci naszego gminnego klubu SKS Match Point - Mikołaj Piórkowski i Mikołaj Wrzalik. Nasz utytułowany
debel pokonał w półfinale parę z Francji –
Kimi Lovanga i Lucasa Renoira, a w finale

okazali się lepsi od Rosjan Danila Duvenko
i Maksima Oglobina. Mikołaj Wrzalik, wraz
z Weroniką Górniak stanęli jeszcze na najniższym podium w grze mieszanej. Nasz
młody zawodnik (ur. 2002) kontynuuje
swoją świetną passę na arenie międzynarodowej, a dodatkowo został niedawno
powołany do składu reprezentacji Polski
na Mistrzostwa Świata w Toronto w Kanadzie, które rozgrywane będą w dniach
5–18 listopada 2018 r., gdzie weźmie
udział zarówno w turnieju drużynowym,
jak i indywidualnym.
Piotr Wrzalik

Mikołaj Piórkowski i Mikołaj Wrzalik ze złotymi medalami

KPR Gminy Kobierzyce w czołówce PGNiG Superligi
Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce po pięciu kolejkach rozgrywek PGNiG Superligi kobiet zajmują bardzo wysokie 4 miejsce w tabeli (stan na dzień 12 października 2018 r.). Podopieczne Edyty Majdzińskiej przegrały tylko jedno
spotkanie u siebie z Pogonią Szczecin 23–25 w pierwszej rundzie. Kolejne cztery mecze – to same zwycięstwa. Najpierw z Arką Gdynia na wyjeździe 27-18, później u siebie ze Startem Elbląg 23-21, na wyjeździe z Ruchem Chorzów
29-21 i znowu u siebie z UKS PCM Kościerzyna 32-27.

TABELA PGNiG Superligi Kobiet
Msc

Nazwa drużyny

M

P_

1.

Metraco Zagłębie Lubin

6

18

2.

Energa AZS Koszalin

5

13

3.

SPR Pogoń Szczecin

5

12

4.

KPR Gminy Kobierzyce

5

12

5.

MKS Perła Lublin

5

11

6.

EKS Start Elbląg

5

8

7.

MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.

5

7

8.

Korona Handball Kielce

5

6

9.

KPR Ruch Chorzów

5

3

10.

Arka Gdynia

5

3

11.

KPR Jelenia Góra

5

0

12.

UKS PCM Kościerzyna

6

0

Rzut karny wykonuje Karolina Mokrzka (KPR Gminy Kobierzyce)

Monika Kaźmierska (KPR Gminy Kobierzyce) w efektownej akcji

Klub Kibica wspiera piłkarki gorącym dopingiem
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Mistrzostwa gminy
w sztafetowych biegach
przełajowych
27 września 2018 r., odbyły się Mistrzostwa Gminy Kobierzyce Szkół w sztafetowych biegach przełajowych. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych:
• Igrzyska Dzieci – klasy 4,5 i 6 SP,
• Igrzyska Młodzieży Szkolnej – klasy 7,8 i 3 Gimnazjum.
Wyniki mistrzostw:
IGRZYSKA DZIECI – DZIEWCZĘTA
1. miejsce Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
2. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym
3. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej
4. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich
IGRZYSKA DZIECI – CHŁOPCY
1. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym
2. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej
3. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich
4. miejsce Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – DZIEWCZĘTA
1. miejsce Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
2. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – CHŁOPCY
1. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich
2. miejsce Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
3. miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej
Będąca organizatorem mistrzostw Szkoła Podstawowa w Kobierzycach dziękuje Kobierzyckiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
Wojciech Duczek

Podsumowanie sportowej
rywalizacji szkół na Dolnym
Śląsku po roku szkolnym
2017-2018
Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy opublikował wyniki rywalizacji szkół za rok szkolny 2017-2018. Współzawodnictwo odbywało się w dwóch kategoriach wiekowych:
• Igrzyska Dzieci (ID) dla klas czwartych, piątych i szóstych SP,
• Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) dla klas siódmych SP oraz drugich i trzecich Gim.
Wyniki (w tym szkół z Gminy Kobierzyce) przedstawiają się następująco:
IGRZYSKA DZIECI
1 m.
SSP 72 Wrocław
2 m.
SSP 46 Wrocław
3 m.
SP 2 Lwówek Śląski
55 m.
SP Tyniec Mały
253 m.
SP Bielany Wrocławskie
338 m.
SP Wysoka
345 m.
SP Kobierzyce
547 m.
SP Pustków Wilczkowski
sklasyfikowano 551 szkół

1305 pkt.
1295 pkt.
1270 pkt.
870 pkt.
651 pkt.
437 pkt.
421 pkt.
66 pkt.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1 m.
SP 3 Oleśnica
2 m.
GM (SMS)Szklarska Poręba
2 m.
SP 2 Twardogóra
35 m.
SP Kobierzyce
298 m.
SP Bielany Wrocławskie
380 m.
SP Wysoka
394 m.
SP Tyniec Mały
482 m.
SP Pustków Wilczkowski
sklasyfikowano 490 szkół

1360 pkt.
1345 pkt.
1345 pkt.
898 pkt.
286 pkt.
150 pkt.
143 pkt.
68 pkt.
Wojciech Duczek

Udane Mistrzostwa Polski
dla KKJ „Wiktoria”
Pierwszy raz w historii Klubu dwie zawodniczki Królewskiego Klubu Jeździeckiego
„Wiktoria” z Chrzanowa startując przez
cały sezon zdołały zakwalifikować się do
tegorocznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży na Kucach, które odbyły się
w dniach 16–19.08.2018 r. w Jakubowicach
na Opolszczyźnie. Nasze barwy reprezentowały Sara Bętkowska na koniu „Manchester 0012” oraz Julia Pietrzak na „Penelopie”.
W czwartek i piątek odbyły się dwa półfinały, a w sobotę finał, do którego dostało się
13 par. W pierwszym nawrocie trzeba było
pokonać 12 przeszkód, natomiast w drugim 8, ale dodatkowo na czas. Ostatecznie
po emocjonujących startach Sara po bra-

Najlepsza sztafeta ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach

Sara Będkowska na „Manchesterze” zajęła 4 miejsce

wurowej jeździe w drugim nawrocie zajęła
bardzo dobre 4 miejsce w Polsce. Julia z kolei po pechowym rozstaniu się z koniem
w drugim nawrocie finału zajęła 13 miejsce.
Należy tu dodać, że aby walczyć o medal
nie można było zrobić ani jednego błędu
wykonując łącznie przez trzy dni zawodów
ok. 45 skoków przez różne przeszkody. Tak
dobre miejsce Sary nie jest oczywiście dziełem przypadku, lecz efektem bardzo intensywnej i ciężkiej pracy oraz odpowiedniej
klasy konia, jak również zaangażowania
rodziców. Serdecznie gratulujemy naszym
zawodniczkom i życzymy wytrwałości do
końca sezonu.
Prezes KKJ „Wiktoria” Krzysztof Król
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OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 20 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Kobierzyce podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

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

2

Tyniec Mały, Biskupice Podgórne

3

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

4

Kobierzyce

5

Owsianka, Pustków Żurawski, Żurawice

6

Solna, Wierzbice

Świetlica Wiejska, Wierzbice ul. Tarnopolska 15,
55-040 Kobierzyce
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Budziszów, Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Szczepankowice, Kuklice, Pełczyce

Świetlica Wiejska, Rolantowice 4a, 55-040 Kobierzyce
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą

Świetlica Wiejska, Tyniec nad Ślęzą ul. Sportowa 1,
55-040 Kobierzyce
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Domasław, Księginice, Chrzanów, Magnice

Szkoła Podstawowa im. UNICEF, Bielany Wrocławskie
ul. Akacjowa 1, 55-040 Kobierzyce
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Świetlica Wiejska, Tyniec Mały ul. Świdnicka 6,
55-040 Kobierzyce
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1, Krzyżowice ul. Główna 2,
55-040 Kobierzyce
Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników,
ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Pustków Żurawski ul. Kolejowa 46,
55-040 Kobierzyce

Świetlica Wiejska, Domasław ul. Wrocławska 35,
55-040 Kobierzyce

10

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wysoka
ul. Chabrowa 99, 52-200 Wrocław
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wysoka
ul. Chabrowa 99, 52-200 Wrocław
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

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

Szkoła Podstawowa im. UNICEF, Bielany Wrocławskie
ul. Akacjowa 1, 55-040 Kobierzyce

13

Ślęza

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

Świetlica Wiejska, Ślęza ul. Główna 17, 55-040 Kobierzyce

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy
Kobierzyce najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r.
od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik
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Granice
obwodów głosowania
w Gminie Kobierzyce

24 INFORMACJE GMINNE

JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
W GMINIE KOBIERZYCE
W wyborach samorządowych 21 października 2018 roku mieszkaniec Gminy Kobierzyce
otrzyma cztery karty do głosowania:
w wyborach do rady gminy, do rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na wójta.

WYBORY WÓJTA GMINY KOBIERZYCE

Zgłoszony został jeden kandydat na Wójta Gminy Kobierzyce, wobec czego głosujemy:
– za wyborem kandydata stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub
– przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE”
GŁOS NIEWAŻNY: znak „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

WYBORY DO RADY GMINY KOBIERZYCE

Ilość komitetów, które zarejestrowały listy –10
W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata na radnego w okręgach wyborczych nr 3, 4, 7, 8, 9
– w tych okręgach głosowania w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce nie przeprowadza się, a za osobę wybraną
uznaje się zarejestrowanego kandydata na radnego.
W okręgach nr 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, gdzie zgłoszono dwóch lub więcej kandydatów na radnych
– głosujemy tylko na jednego kandydata stawiając na karcie do głosowania znak „X“
w kratce obok nazwiska tego kandydata.
GŁOS NIEWAŻNY: znak „X” w kratkach obok nazwiska więcej niż jednego kandydata
lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

WYBORY DO RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Ilość komitetów, które zarejestrowały listy – 7
Głosujemy stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce
obok nazwiska tylko jednego z kandydatów na całej karcie.
GŁOS NIEWAŻNY: znak „X” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata
lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

WYBORY DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ilość komitetów, które zarejestrowały listy – 12
Głosujemy stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce
obok nazwiska tylko jednego z kandydatów na całej karcie.
GŁOS NIEWAŻNY: znak „X” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata
lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

