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Starostowie Dożynek Gminnych Kobierzyce 2010

W podzięce za plony
Gminne dożynki 2010 odbędą się w Kobierzycach 22 sierpnia. Starostami dożynek będą Renata Zięba z Tyńca nad Ślężą i Witold Paszkowski z Rolantowic.

- Czym się Państwo zajmują prywatnie?
Renata Zięba - Wspólnie z mężem Tadeuszem prowadzimy gospodarstwo rolne w
Tyńcu nad Ślężą. Uprawiamy głównie zboża,
ziemniaki i buraki cukrowe. Poza tym można
powiedzieć, że jestem typową gospodynią domową.
Witold Paszkowski - Z żoną Agnieszką
prowadzimy gospodarstwo rolne w Rolantowicach. Koncentrujemy się na produkcji roślinnej.
Oprócz tego ja pracuję zawodowo w firmie
„Alstom”.
- Jak Państwo przyjęli wiadomość, że będą
starostami tegorocznych dożynek w naszej
gminie?
WP - W moim przypadku można chyba mówić o sztafecie pokoleń, bowiem przed laty
moja mama była też starościną na gminnych
dożynkach. Ten wybór traktuję jako zaszczyt
i wyróżnienie. Myślę, że w ten sposób zauważono moją działalność społeczną na forum wsi
i gminy.
RZ - Byłam mile zaskoczona i naprawdę powiem, że się tego nie spodziewałam. Po chwili
przyszedł czas na refleksję. Wybór na tak odpowiedzialne stanowisko, to przecież duży prestiż

i powód do dumy.
- Jacy są starostowie w życiu prywatnym?
Czy mają Państwo jakieś hobby, pomysły na
spędzanie wolnego czasu?

RZ - Ja uwielbiam spacery po
lesie, nie tylko przy okazji zbierania grzybów. Lubię kwiaty,
zwłaszcza paprocie. Opiekuję
się nimi najlepiej, jak potrafię, licząc, że może kiedyś zakwitną
i spełnią się moje marzenia.
WP - Wolnego czasu nie
mam zbyt wiele. Każdą wolną
chwilę poświęcam na pracę przy
gospodarstwie, lubię majsterkować i eksperymentować
przy sprzęcie rolniczym. Moje
hobby - to numizmatyka. Mogę
się pochwalić naprawdę sporą
kolekcją monet. Interesuje mnie
piłka nożna, ale ta na wysokim
poziomie.
- Czy myśleli już Państwo o
zbliżających się dożynkach?
Czy szykujecie jakieś niespodzianki?
- Chcielibyśmy, aby każdy
uczestnik gminnych dożynek
zapamiętał je na długo i przeżył
z godnością, stosownie do powagi „Święta Plonów”. Dożynki
to także czas zabawy i mamy
kilka pomysłów, by je uatrakcyjnić. Szykujemy
niespodziankę dla sołtysów, ale na razie to tajemnica!
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Zapraszam wszystkich mieszkańców
na Dożynki Gminne
21-22 sierpnia 2010
Stadion Sportowy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

informacje gminne

moja gmina - moja wieś
Przedwakacyjne obrady

XLVI Sesja Rady Gminy
29 czerwca br. miała miejsce XLVI Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Porządek obrad był napięty, zostało poruszonych wiele istotnych kwestii dla życia Gminy Kobierzyce, a także podjęto 23 uchwały.
Na początku sesji Ryszard Pacholik Wójt
Gminy Kobierzyce omówił bieżącą działalność,
przedstawił wykaz inwestycji i remontów, które obecnie mają miejsce na terenie Gminy Kobierzyce. Wśród 23 uchwał podjętych na sesji
znalazły się m.in.: uchwała dotycząca zmiany
budżetuGminy Kobierzyce na rok 2010, uchwała dotycząca pomocy finansowej udzielonej
Gminie Wilków, która została dotknięta powodzią, dotycząca zmiany Wieloletniego Pla-

nu Inwestycyjnego Gminy Kobierzyce na lata
2010-2011, uchwały w sprawie nadania nazw
ulicom oraz uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania. Poruszono kwestię działań
Gminy ograniczających nielegalne podłączenia
do kanalizacji sanitarnej, a także poinformowano o przydziale mieszkań komunalnych w Pustkowie Żurawskim.
Maria Okraszewska

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje iż z dniem 15 września
2010 r. mija termin składania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla
uczniów na rok szkolny 2010/2011. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut.
Ośrodka celem pobrania odpowiednich wniosków oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Ogłoszenia Praca
Kierownik referatu
Zastępca kierownika
Komunikacja zbiorowa, interwencje

Pralnia na Bielanach Wrocławskich zatrudni pracowniczkę/ pracownika.
Oferujemy: umowę o pracę, szkolenie, pakiet medyczny, możliwość awansu. Główne obowiązki: prasowanie odzieży, obsługa klienta i kasy fiskalnej. Tel. 603 786 726
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobierzycach zatrudni psychologa w wymiarze ½ etatu
od 1 września 2010 r. Kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli § 7.

Ogłoszenia drobne
Wieńce dożynkowe wykonam, tel. 695-515-764. www.charubowna.pl
Odszkodowania i profesjonalna pomoc prawna poszkodowanym w wypadkach, tel. 664 844 222.
Sprzedam działkę przemysłową w Wierzbicach przy Leoni Kabel o pow. 40 a. tel. 696-894-171.
Sprzedam dom wraz z budynkiem gospodarczym w Dziadowej Kłodzie, tel. 696-894-171.
Przedszkole domowe zaprasza, więcej na www.domowa-opiekunka.pl, tel. 516-091-022.
Naprawy skuterów i innych – tanio – konkurencyjne ceny, tel. 505 399 264, 724 737 296.
Sprzedam skuter po tuningu – tanio! tel. 502 59 70 34.
Świat paneli Perfect, Wrocław ul. Braterska 6, tel. 71/790 11 95.
Sprzedam dom w Kobierzycach ( może być dla 2 rodzin). Tel. 502-342-843 lub 71/311 14 98.
Montaż i serwis anten sat i rtv, domofony, alarmy, telewizja przemysłowa tel. 794 173 076.
Sprzedam grunty rolne w obrębie Kuklic, Kobierzyc. tel. 505 711 330.
Zapraszam do butiku Le-BonBon w Kobierzycach ul. Robotnicza 6. Kolekcja odzieży z Włoch.
Zapraszamy do salonu optycznego w Kobierzycach przy ul. Spółdzielczej 4, tel. 508-327-187.
Kwatery dla pracowników do wynajęcia w Kobierzycach. Tel. 698-425-882
Świadectwa charakterystyki energetycznej. Tel. 605 112 278
Opał, 400 zł za tonę, z powierzonego materiału już od 270 zł za tonę. Ekovit tel. 71/311-15-66.
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informacje gminne
Wnioski po powodzi w Polsce

Gospodarka wodna w Gminie Kobierzyce
Tegoroczna powódź w wielu regionach naszego kraju poczyniła duże szkody, odczuwalne przez mieszkańców do dziś. W Gminie Kobierzyce nie odnotowano
na szczęście większych strat i problemów związanych z powodzią.
- Jakie są procedury i sposoby działania, by zabezpieczyć mieszkańców Gminy
Kobierzyce przed ewentualnymi skutkami
ulewnych opadów? - z tym pytaniem zwracam się do Ryszarda Pacholika, Wójta Gminy
Kobierzyce oraz Piotra Kopcia, Zastępcy Wójta
Gminy Kobierzyce.
Ryszard Pacholik - W strukturze działania
Urzędu Gminy Kobierzyce jest osoba odpowiedzialna za monitoring i reagowanie na wszystkie sygnały dotyczące ewentualnych klęsk
żywiołowych, w tym oczywiście powodzi. Jej
zadaniem jest bieżące śledzenie poziomu stanów rzek nie tylko na terenie naszej gminy, ale
również w gminach ościennych. Chodzi przede
wszystkim o to, by informacja o ewentualnym
zagrożeniu została przekazana mieszkańcom z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Piotr Kopeć - Moim zdaniem szybkie powiadomienie o zbliżającym się zagrożeniu
powodzią, pozwala mieszkańcom na podjęcie
działań zabezpieczających mienie, a w przypadkach bardzo groźnych na szybką ewakuację. To w istotny sposób wpływa na obniżenie
strat i kosztów oraz minimalizuje ewentualne
skutki powodzi.
- W jaki sposób prowadzona jest tzw. gospodarka wodami gruntowymi i opadowymi w Gminie Kobierzyce?
Piotr Kopeć - Głównym zadaniem jest odtworzenie i nadzór nad istniejącym systemem
rowów melioracyjnych. Należy tak działać, by
w miarę możliwości ich nie naruszyć. W niektórych przypadkach jest to trudne ze względu na
postępującą urbanizację na terenie gminy. Powstawanie nowych obiektów, dróg itp. często
prowadzi do niszczenia istniejących systemów
drenarskich. Staramy się w miarę możliwości
odbudowywać istniejące struktury drenów lub
tworzyć nowe.
- Czy ostatnie doświadczenia związane z
powodzią w Polsce zostały przeanalizowane. Czy wyciągnięto jakieś wnioski?
Ryszard Pacholik - Oczywiście, że tak. Taka
ilość opadów, jaką mieliśmy w ciągu tego roku
uzmysłowiła nam, że istnieje wiele miejsc w
naszej gminie, które wymagają naszej interwencji. Są jakby dwa obszary działania- duże
miejscowości i ich problemy, oraz tereny typowo rolnicze. W miejscowościach takich jak na
przykład Kobierzyce, wieloletnie zaniedbania
dotyczące budowy infrastruktury (wodociągi,
telefonizacja, kanalizacja itp.) wpłynęły znacząco na zniszczenie starej instalacji odwadniającej (często jeszcze przedwojennej). Do tego
doszło nie do końca uzasadnione zasypywanie
zbiorników wodnych, stanowiących naturalne
miejsce spływu wód drenarskich (na przykład
tzw. „Żabski Staw”). Na terenach typowo rolniczych sytuacja jest łatwiejsza do opanowania,

bowiem wystarcza dbałość o istniejące systemy odwadniające. Najczęściej są to otwarte
rowy, łatwe do konserwacji.
- Czy zdarza się, że mieszkańcy informują
gminne władze o miejscach wymagających
szczególnej interwencji?
Piotr Kopeć - Doświadczenia tego roku
(szczególnie obfitego w opady atmosferyczne)
zwiększyły w znaczący sposób zainteresowanie tym problemem. Każda informacja, która
do nas dociera, jest przekazywana zarządowi
Gminnej Spółki Wodnej. To gremium wnikliwie je analizuje i określa kolejność działań w
ramach interwencji. Bardzo ważne jest to, że
mieszkańcy zaakceptowali potrzebę istnienia
i działalności Gminnej Spółki Wodnej. Poprzez
regularne opłacanie składek wyrażają w ten
sposób akceptację do podejmowanych przez
Spółkę działań. Przyczynia się to do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy
odnośnie zagrożeń ewentualną powodzią.
Ryszard Pacholik - Warto dodać, że wiele
razy właśnie na wniosek mieszkańców podejmowaliśmy działania zmierzające do poprawy
stanu rowów, czy instalacji odwadniających. Na
przykład na ostatnim zebraniu wiejskim grupa
mieszkańców z Bielan Wrocławskich zgłosiła
petycję w sprawie odbudowy rowu odwadniającego położonego w północnej części tej
miejscowości. Podjęliśmy odpowiednie działania i rów został oczyszczony, a przepust pod
mostkiem udrożniony. Ostatnio wizytowaliśmy
to miejsce i okazało się, że wniosek był jak najbardziej zasadny. Poprawiło się odprowadzanie
wody i tym samym zagrożenie zalaniem i podsiąkaniem domów wodami gruntowymi terenów powyżej osiedla Arkadia znacznie zmalało.
Otrzymaliśmy sygnały , że mieszkańcy ulicy Liliowej i ulic ościennych już odczuli pozytywne
skutki naszej interwencji. Takich przykładów
dobrej współpracy jest dużo więcej i na pewno
przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa

życia ludzi i minimalizacji skutków ewentualnej
powodzi.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

przed udrożnieniem

po udrożnieniu

Solidarność z powodzianami

Akcja w Tyńcu nad Ślężą
W dniu 3 lipca 2010 mieszkańcy wsi Tyniec
nad Ślężą ofiarowali dary dla powodzian. Mieszkańcy przekazali 10 ton siana, 1200 kg zboża,
2100 zł, środki czystości oraz artykuły spożywcze. Transport sponsorowała firma transportowa
Jana Sobiesiaka – Domino. Dary przekazano dla
mieszkańca miejscowości Borków z Gminy Pęcław, rolnika który stracił cały swój dobytek podczas czerwcowej powodzi. Składam serdecznie
podziękowania dla ofiarodawców.
Zbigniew Winiarski
- sołtys wsi Tyniec nad Ślężą
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Uroczystości rodzinne

Firma Cargill dla Przedszkola
Samorządowego w Kobierzycach

50 lat razem!

Sadzili drzewka

Lipiec rozpoczął się obchodami wspaniałych rocznic małżeńskich.

Cztery pary mieszkające w gminie Kobierzyce obchodziły 50- lecie
pożycia małżeńskiego. Państwo
Stanisława i Jan Stec, Marianna i
Jan Leszka, Marianna i Stanisław
Wnęk oraz Krystyna i Stanisław
Iwach. 30 czerwca i 1 lipca wraz
z rodzinami świętowali swoje
Złote Gody. Uroczystości miały
miejsce w Urzędzie Gminy Kobierzyce, a także w domu jednej z
par. „Macie za sobą 50- letni trud,
poświęcony dla dobra rodziny,
która jest bardzo ważną jednostką życia społecznego. W zgodnej
i szczęśliwej rodzinie najpełniej przejawiają się
uczucia miłości, przyjaźni oraz wzajemnego
szacunku i zaufania. ” – tymi słowami Ryszard
Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce gratulował jubilatom tej znakomitej rocznicy, stałości uczuć
oraz ogromnego poczucia odpowiedzialności.
Małżeństwa odnowiły przysięgę, którą składały sobie 50 lat wcześniej i na nowo przyrzekały

sobie, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo
było nadal szczęśliwe. Pary zostały odznaczone
medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznanymi przez pełniącego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego. Na zakończenie nie obyło się
bez weselnego tortu i lampki szampana.
Maria Okraszewska

Goście z Europy

Międzynarodowe spotkanie
W upalny ranek 2 lipca br. do Urzędu Gminy Kobierzyce przyjechała delegacja członków międzynarodowego stowarzyszenia o nazwie Konferencja Europejskich Dyrektorów Dróg (CEDR).

Spotkanie zostało zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
oddział we Wrocławiu razem z Urzędem Gminy
Kobierzyce. GDDKiA jest członkiem wyżej wymienionego stowarzyszenia od 2004r. Spotkania Rady Wykonawczej CEDR odbywają się trzy
razy w roku, za każdym razem w innym państwie członkowskim. W tym roku Polska była
pierwszy raz gospodarzem spotkania. Grupa
delegatów licząca blisko 40 osób przebywała
we Wrocławiu w dniach od 30 czerwca do 2
lipca br. Jednym z najważniejszych punktów
spotkania delegatów CEDR była wizyta tech-
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niczna na Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia,
która rozpoczęła się spotkaniem w Urzędzie Gminy Kobierzyce. Gości przywitał Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce,
który opowiedział o historii Pałacu Kobierzyckiego,
a także o wykopaliskach
archeologicznych w rejonie Domasławia, które
zaowocowały wystawą
„Skarby Ziemi Kobierzyckiej”. Goście mieli przyjemność obejrzeć film o
Gminie Kobierzyce, a także porozmawiać o jej funkcjonowaniu. Ponadto
przedstawiciele międzynarodowego stowarzyszenia zapoznali się z prezentacją Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, którą omówił dr
inż. Jerzy Onysyk z Politechniki Wrocławskiej.
Delegaci reprezentujący takie kraje jak: Belgia,
Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja,
Węgry, Włochy, Litwa, Łotwa, Malta, Holandia,
Norwegia, Słowenia, Wielka Brytania, Szwecja,
Polska zapewnili, że na pewno na długo zapamiętają to spotkanie.
Maria Okraszewska

W dniu 10 czerwca 2010 r. w Przedszkolu w
Kobierzycach odbyła się akcja sadzenia drzew.
Sponsorem, który przekazał drzewka była firma
Cargill, której pracownicy brali czynny udział
w akcji. Dołączyli się także pracownicy firmy
„Instalacje Elektryczne Krzysztof Kulas” oraz rodzice wraz z dziećmi. Wspólnie posadzono 50
drzew. Dzięki podjętym działaniom przedszkolaki będą mogły spędzać czas w piękniejszym
otoczeniu , a dbając o „przedszkolny las ‘’ rozwijać umiejętność odpowiedzialnego współżycia
z przyrodą .
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
składa podziękowania sponsorowi firmie Cargill i pracownikom, którzy brali czynny udział
w akcji, a w szczególności p. B. Niecikowskiej
– Piłat z rodziną, D. Góra z synem, E. Gardyjan,
A. Balickiemu, D. Krasińskiej, p. Meno Timmermans. Dziękujemy także panom: M. Ciróg
i M. Kądziela oraz rodzicom.
Halina Waligórska

Zmiana kryteriów oceny operacji

Nowe projekty
Lokalna Grupa Działania Lider A4 podczas wakacji
intensywnie pracuje, przygotowując dla mieszkańców z terenu LGD LIDER A4 wiele atrakcji.
W dniach 18 - 19 września 2010 w Kątach
Wrocławskich odbędzie się I edycja Festiwalu 4
Żywiołów, który promować będzie lokalnych
artystów i lokalne produkty. Pod koniec września
2010 r. ogłoszone zostaną nabory wniosków we
wszystkich 4 działaniach:„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój
mikro przedsiębiorstw”, „Małe projekty”, „Odnowa
i rozwój wsi”. W związku ze zmianami w podstawach prawnych funkcjonowania Lokalnej Grupy
Działania, zmieniają się lokalne kryteria oceny
operacji. Aktualnie trwają konsultacje społeczne
kryteriów, a z dokumentami można zapoznać się
w biurze LGD, lub na stronie www.lgd-a4.pl. Na
państwa uwagi czekamy do 10.08.2010r. W październiku zaprosimy zainteresowanych mieszkańców na szkolenie z zakresu przygotowywania
wniosków o dofinansowanie operacji.
Wiceprezes Zarządu LGD Lider A4
Małgorzata Żurawska

informacje gminne
Duży ruch na gminnych budowach

Inwestycje gminne w toku
Okres wakacji to czas intensywnych prac na terenie Gminy Kobierzyce.

Jednym z najważniejszych zadań gminy jest
proces rewaloryzacji miejscowości Kobierzyce.
Zakończyły się prace związane z budową ciągu
pieszo– jezdnego przy ul. Robotniczej 1 wraz
z zagospodarowaniem terenu. Dzięki temu
wizerunek Kobierzyc znacznie się poprawił, a
mieszkańcy zyskali nowe miejsce do spacerów.
Prace te zostały wykonane przy okazji przebudowy ul. Robotniczej i ul. Witosa. Końca dobiegają prace przy ul. Witosa w Kobierzycach.
Obecnie trwa budowa mini-dworca autobusowego. Po zakończeniu robót drogowych na
terenie dworca powstaną punkty handlowe. W
ramach rewaloryzacji miejscowości planowana
jest także przebudowa Posterunku Policji w Kobierzycach. Gmina Kobierzyce zawarła porozumienie w tej sprawie z Komendą Wojewódzką
Policji we Wrocławiu. Wkrótce na to zadanie
zostanie ogłoszony przetarg. Kontynuowana
jest budowa hali sportowo – widowiskowej w

Kobierzycach. Realizowane
są prace przy elewacji oraz
montaż instalacji wewnątrz
budynku. Rozpoczyna się budowa ul. Zacisznej w Tyńcu
Małym. W miejscowości Wysoka dobiegły końca prace
związane z inwestycją drogową przy ul. Chabrowej. Zrealizowano większość zadań
przy budowie chodnika wraz
z budową zatok autobusowych, odwodnieniem i oświetleniem w ciągu ul. Radosnej
w miejscowości Wysoka. Natomiast w Kuklicach rozpoczęto prace przy
budowie chodników wraz z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i odwodnieniem. Gmina
Kobierzyce pozyskała na ten cel 250 679, 00 zł
ze środków krajowych, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008
– 2011. Zakończono remonty nawierzchni
bitumicznych na terenie gminy. Prowadzona
jest rozbudowa oświetlenia drogowego ulic
w Bielanach Wrocławskich. Zgodnie z projektem, zarówno słupy, jak i lampy oświetleniowe
mają estetyczny wygląd, są energooszczędne
i funkcjonalne. W Tyńcu nad Ślężą budowany
jest dom przedpogrzebowy na terenie cmentarza komunalnego. Na bieżąco prowadzone
są roboty remontowe w Gminie Kobierzyce. W
ostatnim czasie wykonano remonty w następujących obiektach: świetlica w Cieszycach, remiza w Pustkowie Żurawskim, ośrodek zdrowia
w Kobierzycach, świetlica w Ślęzie, świetlica w

Domasławiu, świetlica w Tyńcu Małym, świetlica w Wierzbicach, świetlica w Kuklicach, świetlica w Księginicach oraz w budynek komunalny
w Pustkowie Wilczkowskim. Prowadzona jest
budowa kanalizacji sanitarnej w południowej
części gminy, w miejscowościach Wierzbice,
Solna na osiedlu Żurawice w Pustkowie Żurawskim. Rozpoczynają się prace w Cieszycach.
Natomiast dla środkowej części gminy realizowana jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej. Na ukończeniu są prace związane
z rozbudową wodociągów w miejscowościach
Cieszyce, Królikowie, Pełczyce, Solna oraz kanalizacji i wodociągu w miejscowości Wysoka przy
ul. Różanej. Na terenie przedszkola samorządowego w Ślęzie powstała nowa nawierzchnia na
placu zabaw. W obrębie urządzeń zabawowych
zamontowano bezpieczne nawierzchnie poliuretanowe. Budowanych jest sześć nowych
świetlic. Do końca bieżącego roku będzie skończona budowa takich obiektów w miejscowościach: Małuszów, Owsianka, Magnice, Damianowice, Szczepankowice, Budziszów. Obecnie
rozpoczęły się roboty wykończeniowe, trwa
także zagospodarowanie terenu przy tych
obiektach. Wkrótce rozpocznie się budowa
świetlicy w Chrzanowie, obecnie wykonywana
jest dokumentacja projektowa. Na etapie projektowania jest także remont świetlicy wiejskiej
w Dobkowicach. W najbliższym czasie zostaną
ogłoszone przetargi na wykonanie robót budowlanych. W Domasławiu kontynuowane są
prace w związku z zagospodarowaniem terenu
zielonego w rejonie kościoła.
Agnieszka Jankowska-Jakus

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal”

I etap konkursu za nami

Miło nam poinformować, że grunty inwestycyjne z Gminy Kobierzyce znalazły się w II etapie konkursu „Grunt na Medal 2010”.
Do organizatorów napłynęły 242 oferty z
całej Polski. W wyniku selekcji dokonanej przez
regionalne Centra Obsługi Inwestora do II etapu konkursu zakwalifikowano 88 terenów inwestycyjnych, 6 z Dolnego Śląska, w tym 3 tereny
z Magnic. 26 lipca 2010 w naszej gminie odbył
się audyt terenów inwestycyjnych, w którym
wzięli udział przedstawiciele PAIiIZ, Centrum
Obsługi Inwestora oraz przedstawiciele Urzędu
Gminy Kobierzyce. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie w połowie października 2010.
Konkurs powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i jest
organizowany od 2005 roku wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi oraz Centrami Obsługi Inwestora (oficjalnymi partnerami PAIiIZ w
regionach). Konkursowi patronuje Wiceprezes
Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Celem Konkursu jest wyłonienie

i promocja najlepszych terenów
pod inwestycje produkcyjne.
Konkurs daje niebywałą możliwość promocji gminy, a zarazem
umożliwia pozyskanie nowych
inwestycji. Najlepsze zgłoszone
tereny będą, podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, w
pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom
zagranicznym, planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Przypomnijmy, że Gmina Kobierzyce dostała wyróżnienie w
I edycji konkursu „Grunt na medal
2005”.
Agnieszka Jankowska-Jakus
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moja gmina - moja wieś

Uważaj na „wnuczka”
czy fałszywego pracownika ZUS…!!!
Pomysłowość i przebiegłość oszustów jest nieograniczona. Pod pozorem zwyczajnej okazji, nieszczęścia, podając się za krewnych, pracowników społecznych, urzędników lub funkcjonariuszy publicznych, wprowadzają w błąd swoje ofiary, zyskują ich zaufanie i okradają. Dlatego też
niezwykle ważne jest przekazywanie osobom starszym wiedzy na temat istniejących zagrożeń, aby świadomie mogły reagować, kiedy znajdą
się w podobnej sytuacji.
- Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy… - taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdając sobie sprawy, że może mieć do czynienia z przestępcą. Oszuści działający metodą na tzw. „wnuczka” wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny, prowadzą rozmowę w
taki sposób, że potencjalna ofiara sama „zgaduje”, że rozmawia z kimś z rodziny - wnuczkiem, bratankiem, siostrzenicą. Przestępcy, wciągając
ofiarę w swoją grę pozorów, sprawiają, że nawet nie wie kiedy traci oszczędności życia. Pamiętajmy, że wystarczy jeden telefon do rodziny, aby
potwierdzić, z kim mamy do czynienia. Sprawcy najpierw typują swoje potencjalne ofiary – najczęściej wybierają osoby starsze, mieszkające
samotnie w dużych miastach. Wykorzystują głównie dane zawarte w książkach telefonicznych, wyszukując imiona, które rzadko występują
współcześnie. Następnie dzwonią do tych osób i w czasie rozmowy, wzbudzając przekonanie, że są ich krewnymi czy znajomymi, proszą o pilne
pożyczenie pieniędzy na różnego rodzaju cel. Częstym motywem jest okazjonalny zakup samochodu lub mieszkania, zakup leków, pokrycie
kosztów związanych ze skutkami kolizji czy wypadku drogowego lub leczenia szpitalnego. Oszuści prowadzą rozmowę w specyficzny sposób,
tak aby potencjalna ofiara sama domyśliła się i „zgadła” z kim rozmawia, często też aby sama zaoferowała udzielenie wsparcia finansowego.
Kiedy już zdecyduje się na pomoc, sprawca podaje zazwyczaj błahy powód, dla którego nie może osobiście odebrać pieniędzy i mówi, że wyśle
zaufaną osobę, której należy je przekazać. Coraz częściej jednak pojawia się sytuacja, gdzie sprawca zamiast bezpośredniego odbioru pieniędzy prosi o przelew środków finansowych na konto bankowe, podając jego numer. Aby ustrzec się przed tego typu oszustwem, należy przede
wszystkim jak najszybciej skontaktować się z osobą, do której mają trafić pieniądze. W ten sposób można się upewnić, że to rzeczywiście krewny
czy znajomy osoby odbierającej telefon zwracał się z prośbą o pomoc finansową. Pamiętajmy, że nie należy przekazywać żadnych pieniędzy
osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy przez osoby pośredniczące – należy sprawdzić, czy jest to prawdziwy krewny, dzwoniąc do niego. Bezwzględnie należy potwierdzić, czy dzwoniący jest osobą, za którą się podaje oraz
czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy. Pamiętajmy również, że zawsze o swoich podejrzeniach powinniśmy powiadomić Policję. Oszuści
odwiedzając najczęściej osoby starsze, samotne podszywają się też często, podając różne powody wizyty, za –pracowników różnych instytucji,
czy to pracownika społecznego, administracji, gazowni, energetyki czy też funkcjonariuszy publicznych. Gdy pokrzywdzony wpuszcza ich do
mieszkania, wykorzystując jego nieuwagę kradną kosztowności, pieniądze lub inne wartościowe mienie. Pierwsze co powinniśmy zrobić to potwierdzić czy osoba, która do nas przyszła jest faktycznie pracownikiem instytucji, na którą się powołuje. Należy w takiej sytuacji skontaktować
się choćby telefonicznie z właściwą instytucją, w celu potwierdzenia czy wysyłała do nas swojego pracownika. Oczywiście czynność tą wykonujemy przed wpuszczeniem danej osoby do naszego mieszkania. Zazwyczaj też administratorzy budynków zamieszczają sami na tablicach
ogłoszeniowych informacje o takich wizytach. Jeśli niema możliwości szybkiego kontaktu z instytucją. Umówmy się na wizytę np. na następny
dzień. To da nam czas na sprawdzenie lub przynajmniej poproszenie kogoś z rodziny lub bliskich sąsiadów by podczas kolejnej wizyty towarzyszył nam. PAMIĘTAJMY!!! W kontaktach z osobami obcymi zawsze należy stosować zasadę ograniczonego zaufania! Przecież tak naprawdę
nigdy nie wiemy z kim mamy do czynienia.
Źródło: WKS KWP we Wrocławiu
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/www/index.cgi?strona=2010_07_16c&numer=53

KOBIERZYCE - miejsce, które łączy…
Kobierzyce jako miejscowość objęta wieloletnim programem rewaloryzacji, określającym założenia dotyczące rozwoju gminy, wśród wielu planowanych inwestycji realizują między innymi budowę sieci gazowej. Proces ten trwa sukcesywnie od 2008 roku.
W chwili obecnej realizowany jest I etap inwestycji na obszarze Żernik Małych, Racławic Wielkich, Chrzanowa, Magnic i Kobierzyc. Cała inwestycja planowo powinna zakończyć się w 2013 roku.
Gazyfikacja Kobierzyc znacznie wzmocni „fundament” wartości gruntów dla przyszłych pokoleń jej mieszkańców. Należy pamiętać, że użycie
gazu jako nośnika energii stwarza nie tylko wiele korzyści w aspekcie kosztów użytkowania w porównaniu z innymi nośnikami ciepła, ale przede
wszystkim ekologii. Gaz ziemny jest w chwili obecnej najczystszym źródłem energii, wykorzystywanym na skalę ogólnopolską i zarazem jednym
z nielicznych, które nie wymagają oczyszczania spalin z pyłów, siarki i tlenku azotu. Krótko mówiąc, spalanie gazu ziemnego powoduje najmniejszą emisję zanieczyszczeń w porównaniu do innych dostępnych nośników energii. Ogrzewanie domu gazem ziemnym odbywa się w sposób
przyjazny dla środowiska i otoczenia. Pamiętajmy, że mądra inwestycja dziś, przyczyni się do lepszego poziomu życia jutro.
Zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej mieszkańcy gminy będą mieli okazję osobiście spotkać się i porozmawiać z reprezentantami Biura Obsługi Klientów Biznesowych, a także z przedstawicielami BOK Wrocław podczas tegorocznych Dożynek w Gminie
Kobierzyce. Zapraszamy do stoiska PGNiG w dniu 22.08.2010 roku. Na miejscu będą mogli Państwo wypełnić również wniosek o przyłączenie do sieci gazowej. Zapraszamy!
…Łączy nas błękitna energia
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W dniach od 1 września do 31 października 2010 r.
(według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24) na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.
Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób
przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr
126, poz. 1040)
PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym
od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis
będzie przeprowadzony obowiązkowo, w zbliżonym
terminie i zakresie tematycznym we wszystkich krajach
członkowskich Unii Europejskiej.
Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób
fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej.
Celem PSR 2010 jest:
• dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w
zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach
domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
• aktualizacja pospisowa statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).
Zakres zbieranych informacji:
• dane użytkowników oraz cechy adresowe siedziby gospodarstwa rolnego
• dane o gospodarstwach rolnych, w tym dotyczące:
– użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów
– m.in. informacje o ogólnej powierzchni gruntów
gospodarstwa w podziale na kategorie użytkowania,
powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych
oraz uprawach trwałych,
– zwierząt gospodarskich – m.in. stan liczebności
i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,
– ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń – m.in.
dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych ma-

szyn i urządzeń rolniczych,
– zużycia nawozów – m.in. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego,
wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
– pracujących w gospodarstwie rolnym – m.in.
informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonując pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających badanie),
– struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz
korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa
– m.in. informacje o dochodach z tytułu prowadzenia
rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent
oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i
rentą oraz o fakcie korzystania przez gospodarstwo z
dopłat do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
• dane o metodach produkcji rolniczej (wpływie rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o
metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed
wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegach
przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe, w tym w badaniu
metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy
o powszechnym spisie rolnym.
Metody zbierania danych spisowych
Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 nie będzie formularzy papierowych. Po raz pierwszy w spisie
powszechnym zostaną użyte formularze elektroniczne,
do których jako pierwsze zostaną wprowadzone informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych. Dane
te będą następnie potwierdzane lub aktualizowane i
uzupełniane przez respondentów podczas samopisu
internetowego oraz przez ankieterów statystycznych
i rachmistrzów spisowych w czasie wywiadów bezpośrednich.
Dane od respondentów zbierane będą poprzez:
• Samopis internetowy, który rozpocznie się już
pierwszego dnia spisu, tj. 1 września i potrwa do 17 października 2010 r. Metoda ta jest najdogodniejszą metodą spisywania dla respondentów. Osoby posiadające
dostęp do Internetu będą mogły, po wprowadzeniu
loginu i hasła, uruchomić formularz elektroniczny dla
danego gospodarstwa z wypełnionymi częściowo danymi. Dane te można będzie zweryfikować, a cały formularz uzupełnić o brakujące informacje. Formularz będzie można wypełniać etapami, ale nie dłużej niż przez
14 dni od zalogowania. Będzie on dostępny na stronie

www.spis.gov.pl.
• Wywiad telefoniczny, który będzie realizowany w dniach od 8 września do 31 października 2010 r.
przez ankieterów statystycznych przy wykorzystaniu
specjalnej aplikacji call center. Ankieter telefonując do
respondentów powinien, w celu uwiarygodnienia swojej osoby, podać dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do którego należy).
• Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego - zostanie przeprowadzony w dniach 8 września
- 31 października 2010 r. z respondentami, dla których
nie udało się zebrać informacji metodami opisanymi
wyżej. Rachmistrz przeprowadzi bezpośredni wywiad
z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym
typu hand-held.
Tajemnica statystyczna
Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych,
są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach
tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w
art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej.
Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą
skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.
Informacje zebrane w spisie będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.
Poufność i bezpieczeństwo zebranych danych
Rachmistrz spisowy to osoba zatrudniona do zbierania informacji poprzez wywiad bezpośredni, która m.in.:
• Złożyła pisemne przyrzeczenie o bezwzględnym
przestrzeganiu tajemnicy statystycznej,
• Została przeszkolona w zakresie sposobu przeprowadzania spisu,
• Składając wizytę musi posiadać umieszczony na
widocznym miejscu identyfikator zawierający zdjęcie
oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego i podpis dyrektora urzędu statystycznego,
który wydał identyfikator.
Rachmistrz wykonując prace spisowe posługuje się
przenośnym urządzeniem elektronicznym (hand-held),
wyposażonym w specjalnie opracowane oprogramowanie w postaci formularza elektronicznego. Zebranych danych rachmistrz nie może kopiować, upubliczniać ani udostępniać innym osobom. Urządzenie to jest
odpowiednio zabezpieczone i przeznaczone wyłącznie
dla rachmistrza - żadna inna osoba nie może się nim
posługiwać. Dane wprowadzone do formularza elektronicznego będą od razu szyfrowane i przekazywane do
zbiorczej bazy danych.
Elżbieta Nawrocka

Kilka pytań do Pawła Rytelewskiego, rolnika z Gminy Kobierzyce

Jak przebiegają tegoroczne żniwa

- Jak ocenia Pan przygotowania do tegorocznych żniw?
Przygotowania do tegorocznych żniw oceniam dobrze. Między 19 a 25 lipca z pól zszedł

cały jęczmień ozimy i ponad połowa rzepaków. Prace przerwały opady, które wystąpiły
w weekend. Myślę, że w następnym tygodniu
rolnicy rozpoczną koszenie pszenicy i jęczmienia jarego.
- Czy długotrwałe opady na przełomie maja
i czerwca wpłynęły znacząco na wielkość zbiorów?
Opady, które wystąpiły na przełomie maja
i czerwca miały znaczący wpływ na wysokość
tegorocznych plonów, co widać już po pierwszych wynikach, jakie rolnicy osiągają na plantacjach rzepaku. Plony nie są zadawalające. Dużo
działek zostało podtopionych lub powstały
wymokliska. Opadom towarzyszyły niskie tem-

peratury, które skutecznie wstrzymywały wegetacje roślin jarych, co też nie pozostanie bez
wpływu na ich plon. Bardzo duże opóźnienie w
wegetacji wykazywała kukurydza, ale z tego co
obserwuję, to systematycznie odrabia zaległości. Na plantacjach zasianych terminowo do 3
maja, opóźnienie to wynosi około 2 tygodni w
stosunku do lat poprzednich.
- Kiedy będzie można mówić o zakończeniu tegorocznych żniw?
- Myśl, że żniwa zakończą się pod koniec
sierpnia, o ile pogoda pozwoli, a jest w tym
roku zgodnie z zapowiedziami meteorologów
bardzo dynamiczna i nie przewidywalna.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej
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Wakacyjne przygody dzieci z Gminy Kobierzyce

Bawiliśmy się

Wakacje nad morzem
Za nami dwa turnusy kolonii organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pod kierownictwem pani Grażyny Tadeusiak, a współfinansowanych przez Gminę Kobierzyce.

Pierwszy turnus wyruszył już 26 czerwca do
Pobierowa, gdzie wspaniała słoneczna pogoda rozpieszczała dzieci nad brzegiem naszego
Bałtyku. Drugi turnus wyruszył 8 lipca do Dziwnowa. To najliczniejsza ekipa licząca blisko 50
osób. Przez dwa tygodnie dzieci korzystały z
pięknej pogody, zażywając kąpieli morskich i
słonecznych. Odbyliśmy dwie piesze wycieczki
do Dziwnówka oraz Międzywodzia oraz dwie
wycieczki autokarowe do Kołobrzegu, gdzie
zwiedzaliśmy Muzeum Wojska Polskiego i spacerowaliśmy promenadą oglądając latarnię.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Trzęsacz z
malowniczymi ruinami kościółka na skarpie
oraz Muzeum 15 Południka. Drugą wycieczkę
odbyliśy do Miedzyzdrojów, po drodze zatrzymaliśmy się by podziwiać klify, oraz w Zielonce
skąd malowniczą trasą zeszliśmy nad Jezioro
Turkusowe oraz zapoznalismy się ze Wsteczną
Deltą Świny. W Międzyzdrojach przeszliśmy
Aleją Gwiazd, molo oraz zwiedzilismy Muzeum
Figur Woskowych. W trakcie 35 stopniowych
upałów spędzalismy ciekawie czas zorganizowany przez panią Grażynę Tadeusiak, opiekunów: Katarzynę Giebel i jej męża Marcina oraz
Justynę Pacholik. Malowaliśmy farbami szklane
buteleczki, w których trzymaliśmy nasze skarby
znalezione na plaży, wykonywaliśmy kartki metodą qullingu, uczyliśmy się chodzić na szczudłach i skakać na dwie liny. W ostatnich dniach
przeprowadziliśmy konkurs na najciekawszą
rzeźbę z piasku oraz I Olimpiadę Kolonijną. Z
nowymi umiejętnościami i wrażeniami, opaleni i radośni wrociliśmy do domów, dziekując za
miło spędzony czas.
		

Justyna Pacholik

Z inicjatywy Centrali Nasiennej w Środzie Śląskiej

Dni Pola

Dnia 24 czerwca 2010 r. w Żernikach Małych odbyło się spotkanie zorganizowane przez Centralę Nasienną
w Środzie Śląskiej z rolnikami z terenów Dolnego Śląska.

Misją jest zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa, poprzez polepszanie
wydajności produkcji. W obecnych czasach
możemy zwiększać uzyskiwany z tej samej
powierzchni plon jedynie poprzez postęp
genetyczny - nowe odmiany są najtańszym
sposobem zwiększania plonu. „Dni Pola” organizowane są po to by zapoznać rolników z
nowościami na rynku hodowlanym, np. takimi
jak jakościowa odmiana pszenicy ozimej Lukul-
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lus czy Tacitus. Takie spotkania
mają bardzo duży wkład w
zwiększanie wymiany materiału siewnego i stosowania
nowoczesnych odmian. Dzięki
Dniom Pola coraz więcej rolników przekonuje się, że tylko
stosując kwalifikowany materiał siewny uzyskamy najwyższy
plon i jakość. Co roku „Dni Pola”
organizowane są w sąsiedztwie
oddziałów Centrali Nasiennej w
Środzie Śląskiej. Zwykle imprezy te odbywają się w czerwcu
- ze względu na dogodną porę
do obserwacji rozwoju najpopularniejszych
zbóż ozimych. Oprócz wyczerpującej części
informacyjnej i zwiedzania poletek demonstracyjnych, przygotowanych na tą okazję, jest też
czas na wypoczynek. Wśród gości, którzy przybyli na spotkanie nie zabrakło Wójta Gminy
Kobierzyce Ryszarda Pacholika, sołtysów dolnośląskich wsi i przedsiębiorców działających
w branży rolniczej oraz plantatorów.
Maria Okraszewska

Festyn w Wysokiej

3 lipca br. miał miejsce festyn w miejscowości Wysoka zorganizowany przez Radnego
Czesława Czerwca, Sołtysa Stanisława Iwacha
oraz radę sołecką. Impreza obfitowała w wiele
niespodzianek, atrakcji sportowych dla całych
rodzin, a także dała możliwość spędzenia czasu
w odmienny niż na co dzień sposób. Dzieci mogły się wyszaleć na dmuchańcach, eurobungy,
pokazać swoje możliwości taneczne na scenie,
wziąć udział w konkursach i ozdobić twarz. Dla
dorosłych też nie zabrakło atrakcji, kręcenie hula-hop, rzut na krzyżak, łowienie rybek, rodzinny rzut beretem i integracyjne przeciąganie
liny zemocjonowało wszystkie rodziny. Zabawa
trwała do godzin wieczornych, a po rywalizacji sportowej przyszedł czas na tańce. Oprawę
artystyczną i liczne konkursy zorganizowało
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Organizacja corocznego festynu w Wysokiej to duży wysiłek i wyzwanie dla organizatorów, którymi są między innymi sołtys wraz z
Radą Sołecką oraz sponsorzy wspomagający i
generalny organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach. Bez tych osób i instytucji festyn nie miał by odpowiedniej oprawy i wyrazu, a dzieci nie mogły by uczestniczyć
w grach i zabawach, poskakać na dmuchanych
zamkach i skoczniach.
Wszystkim organizatorom tj. pracownikom
GCKiS w Kobierzycach na czele z dyrektorem
Arturem Cierczkiem, sołtysowi Stanisławowi
Iwachowi, Radzie Sołeckiej w składzie: Zbigniew Kapcia, Jarosław Górka; mieszkańcom:
Janowi Zielonce, Mariuszowi Przeździękowi,
Stanisławowi Warzysze składam serdeczne podziękowania za włożoną pracę na rzecz naszego sołectwa.
Podziękowania sponsorom, którzy wsparli
naszą inicjatywę: Dorota Bieganowska – sklep
Malinka z Wysokiej, Grzegorz Kusiński- Hurtownia odzieży – z Wysokiej, firma B& B z Ołtaszyna
oraz Henry Kruse z Bielan Wrocławskich. Dzięki
tym sponsorom nasi najmłodsi otrzymali wiele
prezentów i nagród.
Radny Czesław Czerwiec

rozmaitości
Kilka pytań do...

Adam Słodowy z Budziszowa
W biuletynie samorządowym „Moja gmina - moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców Gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Artura Janeckiego,
który od ośmiu lat jest sołtysem we wsi Budziszów.

- Na czym pańskim zdaniem polega rola
sołtysa?
- Sołtys powinien być łącznikiem między
mieszkańcami a władzami gminy. Powinien być
osobą, która ma łagodzić konflikty, pomagać w
rozwiązywaniu trudnych spraw oraz dobrze rozumieć ludzkie potrzeby. Sołtys powinien mieć
dobre relacje z gminnymi władzami, gdyż to
pomaga w sprawowaniu funkcji sołtysa.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- To prawda. Bycie sołtysem, szczególnie w
naszej wsi, nie jest łatwe. Budziszów to mała
miejscowość, licząca około 200 mieszkańców,
leżąca na południu naszej gminy. Wszyscy niby
się znają i szanują, ale czasem dochodzi do
konfliktów. Rola mediatora w różnego rodzaju
sporach wymaga ode mnie sporego wyczucia
i rozwagi w wyrażaniu swych ocen i osądów.
Zdarza się, że niekiedy muszę siła perswazji
studzić emocje.
- Jaki jest Artur Janecki prywatnie?
- Łatwo jest oceniać innych, zdecydowanie trudnie samego siebie, ale spróbuję. Je-

stem raczej nerwowy i niespokojny. Jak to się
mówi- mam charakter. Często zbyt szybko i
pochopnie wyrażam swoje opinie, ale po chwili
potrafię przeanalizować sytuację „na chłodno’ i
wyciągnąć odpowiednie wnioski. Uważam, że
temperament pomaga mi w tym, co robię.
- Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
- Raczej staram się łagodzić konflikty, niż je
wywoływać, ale mój „charakterek” często daje
znać o sobie. Czasami potrafię się porządnie
zdenerwować, ale na szczęście nie trwa to długo. Szanuję racje innych- ale tylko wtedy, gdy
mają rację!
- Co Panu najbardziej przeszkadza w
sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Oczywiście brak czasu! Wiem jednak, że
jako sołtys, muszę go wygospodarować, by być
skutecznym w swoim działaniu. Niekiedy przeszkadza mi brak zrozumienia wśród mieszkańców do tego, co robię. Ale od czego jest rada
sołecka? Ja na szczęście zawsze mogę na nich
liczyć, a wsparcie członków rady w moich poczynaniach cenię sobie bardzo wysoko.
- Co Pan uważa za swój największy sukces
w pracy sołtysa?
- Przez wiele , wiele lat wśród mieszkańców
naszej gminy utrwalił się obraz Budziszowa,
jako typowej wioski z lat PRL-u, w której rytm
życia wyznaczał PGR. Dziś na szczęście jest
zupełnie inaczej. Myślę, że przez te 8 lat Budziszów bardzo się zmienił. Uważam, że mam
swój skromny udział w tym, że wizerunek wsi
i warunki życia mieszkańców bardzo się poprawiły. Uporządkowaliśmy wiele miejsc na
wsi, dokonaliśmy wielu nasadzeń drzew i krzewów, przez co Budziszów stał się bardzo ładną
i schludną miejscowością. Pozyskaliśmy kilka
działek z Agencji Nieruchomości Rolnych, które
już zostały zagospodarowane. Na jednej z nich
postaje długo oczekiwana świetlica wiejska,
która z pewnością pozwoli na lepszą integra-

cję mieszkańców. Czekamy nadal z utęsknieniem na kanalizację i chodniki. Gdy powstaną
(a mamy to obiecane w gminie), Budziszów będzie naprawdę piękny!
- Ulubiona potrawa?
- Lubię wiele potraw np. golonkę po bawarsku.
Najbardziej jednak przepadam za ruskimi pierogami, oczywiście zrobionymi przez moją mamę.
- Ulubiony napój?
- To zależy od pory roku. Zima lubię wypić filiżankę mocnej herbaty, latem wolę szklaneczkę zimnego piwa, szczególnie do golonki.
- Ulubione zajęcie?
- Lubię pracować w swoim gospodarstwie
rolnym, szczególnie usprawniając i ulepszając
maszyny i urządzenia. Taki ze mnie majsterkowicz. Uważam, że największa satysfakcja jest
wtedy, gdy coś się wymyśli i zrobi samodzielnie.
Po pracy często oddaję się lekturze ulubionych
książek i publikacji , głównie na temat II wojny
światowej. Nieskromnie powiem, że przez lata
udało mi się zgromadzić całkiem pokaźny księgozbiór dotyczący tej tematyki. Fascynują mnie
też biografie dyktatorów, od władców starożytnych, do tych bardziej współczesnych.
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Afryka. Podróż dookoła Czarnego Lądu to
marzenie mojego życia. Chciałbym je kiedyś
zrealizować.
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend, fikcji literackiej, czy też rzeczywistej
osoby by się Pan porównał?
- Moją pasją jest majsterkowanie, którym zaraziłem się przed laty oglądając program „Zrób
to sam” prowadzony przez Adama Słodowego.
Przez lata był moim idolem, a na otwarciu „Castoramy” w Bielanach poznałem go osobiście.
Myślę, że się nie obrazi, gdy powiem, że sam
uważam się za takiego Adama Słodowego z
Budziszowa!

W dobrej atmosferze przebiegał Festiwal Kwiatów w Magnicach – piknik
rodzinny zorganizowany 17 lipca. Na
piknik przybyły całe rodziny. Imprezie
towarzyszyły liczne atrakcje, głównie
dla dzieci. Było malowanie twarzy,
zabawa na dmuchańcach, łowienie rybek, hula-hop. Zabawy oraz oprawę artystyczną zapewnił kobierzycki GCKiS.
Udaną zabawę dzieci przerwała ulewa
i burza. Niestety pogoda pokrzyżowała plany w zorganizowaniu konkursów
dla dorosłych. Pomimo deszczu i burzy

mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych. Dzięki ludziom dobrej woli zabawa udała
się. Festyn przygotowali: Radna Bożena Smaga,
Sołtys wsi Magnice Mieczysław Dul, Rada Sołecka oraz mieszkańcy. Organizatorzy serdecznie dziękują zaangażowanym mieszkańcom
Magnic, sponsorom i pracownikom GCKiS za
przygotowanie festynu oraz pracę w tak trudnych warunkach pogodowych.

Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Bawiliśmy się

Festyn w Magnicach

Radna Bożena Smaga
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Nasz człowiek w Chicago

Podróż za jedno… zdjęcie

Moja kochanka - fotografia

Przenoszeniem obrazów świata na klisze
oraz matryce aparatów interesuję się od dawna
i choć nigdy nie powiem o sobie profesjonalista, to słowo pasjonat jest już bardziej stosowne. Można rzec, że moja przygoda z tą dziedziną
sztuki podobna jest do wakacyjnej miłości - raz
na jakiś czas, pod wpływem impulsu, robienie
zdjęć pochłania mnie i porywa w inny świat, po
czym następują chwile, w których aparat leży
zakurzony i znudzony w czeluściach szafy, zazdrośnie łypiąc na gitarę basową, której oddany jestem małżeńsko - bezgranicznie. Niemniej
jednak, moja sinusoida fotograficzna dostaje
czasem impuls, który wytrąca ją z rytmu i pcha
ją górę, tworząc coś na kształt wykresu giełdowej hossy. Ostatnim takim impulsem była
wystawa projektu Wojtka Gila – polskiego fotografa mieszkającego w Chicago, „W 36 klatek
dookoła świata”. Wystawa o tyle dla mnie ważna, że w piątek 25.06.2010, w Muzeum Polskim
w Ameryce, w Chicago pojawiła się nie tylko
moja praca, ale także moja skromna osoba.

Projekt i wystawa

Pomysł projektu „W 36 klatek…” był z jednej
strony prosty, jednak logistycznie dość skomplikowany. Wojtek, mieszkając jeszcze w Los
Angeles, zebrał, poprzez ogłoszenia na różnych
forach i serwisach fotograficznych, grupę fotograficznych zapaleńców z całego świata i wysłał
paczkę, w której znajdował się aparat z jednym
tylko filmem 36 klatkowym. Każdy uczestnik
miał zrobić tylko jedno zdjęcie i wysłać aparat
do kolejnego, z góry ustalonego uczestnika
projektu. Aparatowi – o nieoficjalnym imieniu
Traveler (podróżnik) – towarzyszył notatnik,
w którym każdy fotograf miał zapisać swoje
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wrażenia i myśli, związane z akcją. Sam aparat
to Action Sampler rosyjskiej marki Łomo (dziś
znanej jako Lomo), popularnej wśród amatorów eksperymentowania i zabawy z fotografią.
W tamtym czasie, wspólnie z Wojtkiem prowadziliśmy audycje w nieistniejącym już radiu
WebFM, dlatego też miałem przyjemność obserwatorsko uczestniczyć w procesie rodzenia
się i wcielania w życie tej szalonej koncepcji.
„Zawsze chciałem osobiście odbyć podróż dookoła kuli ziemskiej, jednak na razie jest to niemożliwe z braku nie tyle środków finansowych,
co czasu. ” – te słowa Wojtek zwykł zawsze
powtarzać, kiedy ktoś go pyta o inspirację „36
klatek…”. Na propozycję zrobienia zdjęcia w
Polsce miałem tylko jedną odpowiedź – „stary,
oczywiście!”. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że
całość podróży zajmie dwa lata dłużej niż zakładał Wojtek, a aparat który przejechał dookoła
świata, na pół roku zawieruszy się w Afryce i dokładnie (co do dnia!) po trzech latach, 1 kwietnia
2009 roku, wróci do nadawcy. Ja sam także nie
przypuszczałem, że będzie mi dane pojawić się
na otwarciu wieńczącej projekt wystawy – los
jednak płata niesamowite figle, jak się okazuje
czasem także pozytywne.
W piątek 25.06.2010 po godzinie 19:00,
razem z Wojtkiem – autorem projektu, Marią
Cieśla - Przewodniczącą Muzeum Polskiego w
Ameryce oraz Pauliną Jakubiec - kuratorem,
uroczyście otworzyliśmy wystawę. A później…
Później nastąpiła fala ciekawych rozmów i odpowiedzi na przeróżne pytania zwiedzających.
Cały wieczór upłynął w świetnej atmosferze,
którą umilił muzycznie świetny muzyk, pianista i kompozytor Sam Ortega. Uroczystość zakończyła się po godzinie 22:00, jednak rozmowy na jej temat, już mniejszym nieco gronie,
trwały jeszcze bardzo długo. Sama wystawa to
podróż przez plansze poświęcone poszczególnym fotografom – ze zdjęciami i często bardzo
osobistymi tekstami , a także pamiątkowe drobiazgi z podróży Travelera – monety, bilety itp.
W centralnym punkcie sali znalazło się miejsce
na gablotkę z aparatem, notatnikiem i oryginalnym opakowaniem po filmie Kodak Portra
160VC. Same zdjęcia, które zrobili uczestnicy projektu, są nienajlepszej jakości, na niektórych wręcz trudno rozpoznać to, co autor
chciał przedstawić. Jednak, tak jak stwierdził
Wojtek Gil, „nie o to chodziło”. Wiadomo, że nie

można się spodziewać wysokiej klasy fotografii
wykonanych malutkim plastikowym aparatem,
który wędrował trzy lata z jednym filmem. Najważniejsza, jak się okazuje, jest sama historia
przedsięwzięcia, kontakty międzyludzkie, które
nawiązały się poprzez wspólną odpowiedzialność za doprowadzenie akcji do szczęśliwego
finału oraz wielojęzykowa korespondencja na
blogu projektu. Patrząc na fotografie, czytając
opisy uczestników, można stwierdzić, że każde z tych zdjęć i historii mogłoby należeć do
nas – i to pięknie pokazuje, że pomimo różnic
kulturowych i narodowościowych, wszyscy jesteśmy tacy sami.
Łukasz Wronkowski
Druga część – w następnym wydaniu biuletynu
„Moja gmina - moja wieś”/ przyp. red. /

Konkurs skoków przez przeszkody

Atrakcje
jeździeckie
na dożynkach
Królewski Klub Jeździecki „Wiktoria” z siedzibą w
Chrzanowie, po blisko dziewięcioletniej przerwie
powraca do tradycji organizacji w Kobierzycach zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody.

Zamierzamy zorganizować w tym roku zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody,
które będą zwiastunem cyklu trzech dwudniowych, przyszłorocznych zawodów pod nazwą
„KORONA KOBIERZYC”. KKJ już pięciokrotnie
organizował w Kobierzycach podobne zawody (również ogólnopolskie) chcąc tym samym
przybliżyć mieszkańcom naszej gminy tę piękną i widowiskową dyscyplinę sportu. Serdecznie zapraszamy na zawody!
Krzysztof Król

sport
Rozmowa z Waldemarem Tęsiorowskim, nowym trenerem seniorów GKS Kobierzyce

GKS przed ligą

fot. GKS Kobierzce

Wojciech Duczek - Zastąpił Pan Dariusza
Kopaczewskiego na stanowisku trenera seniorów, ale już pod koniec poprzedniego
sezonu z nim Pan współpracował. Można
powiedzieć, że zmiana nastąpiła bardzo
płynnie?
Waldemar Tęsiorowski - Tak, sześć kolejek
przed końcem poprzedniego sezonu prezes
Zdzisław Bury rozmawiał ze mną na temat pomocy zespołowi, który znajdował się w strefie
spadkowej. Odpowiedziałem, że mogę spróbować po rozmowie z Darkiem. Efekt był taki, jak
wszyscy wiemy. Dwa mecze zremisowaliśmy,
cztery wygraliśmy i pewnie utrzymaliśmy się w
lidze. Po zakończeniu sezonu prezes zaproponował dalszą współpracę, a ja powiedziałemtak. Dziś jestem pierwszym trenerem i nie ukrywam, że będę chciał zrobić coś więcej z tym
zespołem, niż utrzymanie się w czwartej lidze.
- Mimo utrzymania w IV lidze w zespole
doszło do sporych zmian kadrowych?
- Na pewno jest już u nas bramkarz Paweł

Jędrysiak, ostatnio bronił w Środzie Śląskiej, a
wcześniej w Ślęzie Wrocław w II lidze. Myślę,
że to będzie dobra konkurencja dla naszych
dwóch bramkarzy. Drugi pewny zawodnik na
dzień dzisiejszy to Robert Kazimierczak. Przyszedł z Piasta Żmigród, z którym awansował do
IV ligi, zostając królem strzelców swojego zespołu. Zdobył 18 bramek dla Piasta, liczę, że powinien ich zdobyć sporo także dla nas. Myślę,
że Kazimierczak razem z Mrowcem i Duszeńką
będą tworzyć ciekawą grupę napastników. Co
do pozostałych zawodników nie chciałbym się
jeszcze wypowiadać, ponieważ są jeszcze testowani i nie wiadomo kto z nich pozostanie u
nas.
- Zagraliście już 3 sparingi. Proszę przedstawić wyniki i opowiedzieć o swoich pierwszych refleksjach.
- Pierwszy mecz zagraliśmy z Bielanami Wrocławskimi, wygraliśmy 8-0. To było takie pierwsze przetarcie. Drugie spotkanie zagraliśmy z
Lechią Dzierżoniów na jej boisku. Przegraliśmy
1-2. Ten mecz już był polem obserwacyjnym
dla zawodników testowanych, a także podpatrywałem dyspozycję naszych zawodników
na tle beniaminka III ligi. Wyglądało to nieźle
mimo tego, że z gry wynik mógłby być wyższy dla gospodarzy. Nie mniej z meczu jestem
zadowolony. Jeśli chodzi o sparing z Widawą
Bierutów, to zremisowaliśmy 2-2. Graliśmy
dobre zawody zwłaszcza w pierwszej połowie.
Kolejne sparingi będą krystalizować sytuację
dotyczącą pierwszej jedenastki i przydatności
testowanych zawodników do zespołu.
- Zna Pan już zawodników, wiadomo kim
będzie dysponował w nadchodzącym sezo-

Współpraca trwa

Udane turnieje piłkarskie
W słoneczną sobotę, trzeciego lipca na zaproszenie władz czeskich Kobeřic, a także Klubu Sportowego
Sokół, kolejny raz wzięliśmy udział w turnieju piłkarskim.

Do sportowego turnieju odbywającego się
w ramach współpracy pomiędzy Gminą Kobierzyce a Kobeřicami koło Opawy gospodarze zaprosili także zespół z Koberic koło Brna.
Gminę Kobierzyce reprezentował Wójt Ry-

szard Pacholik z zastępcą przewodniczącego
Rady Gminy Henrykiem Łoposzko oraz radnymi Apolonią Kasprzyk-Czepielindą i Wiesławem
Rytelewskim. W części piłkarskiej naszych barw
bronił zespół GKS Kobierzyce na co dzień występujący w IV lidze, ale w związku z trwającymi
wakacjami w mocno okrojonym składzie.
Po oficjalnym rozpoczęciu przez starostę
Petera Krauta i szefów Kobierzyc oraz Kobeřic
koło Brna rozpoczęły się zmagania piłkarskie.
Na trybunach można było usłyszeć: „ Cokolwiek
się stanie na boisku to i tak wygrają Kobierzyce”.
Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili goście
czyli GKS oraz Kobeřice koło Brna. Nasi zawodnicy wygrali 1 – 0. Po kilkunastu minutach przerwy gospodarze turnieju pokonali GKS 1 – 0.
W ostatnim meczu gospodarze pokonali gości

nie. Jakie Pan stawia cele przed drużyną?
- Cele to sobie człowiek zawsze stawia jak
najwyższe. Nie ukrywam, że chciałbym powalczyć z zespołem o czubek tabeli. Byłoby dobrze
żebyśmy po rundzie jesiennej byli w pierwszej piątce, to przed rundą rewanżową można
by było nakreślić konkretny cel. Natomiast na
pewno będzie nas interesowała gra w górnej
połowie tabeli. Ja i zawodnicy, a także zarząd
klubu chcemy zrobić coś dobrego dla Gminy
Kobierzyce, która już jest rozpoznawalna w Polsce, a mam nadzieję, że przez piłkę nożną będzie rozpoznawalna jeszcze bardziej.
- Poznał już pan zawodników, działaczy,
bazę. Jak pan odbiera kobierzycki klub?
- GKS Kobierzyce nie był dla mnie zupełną
tajemnicą. Kilka razy tu wcześniej przyjeżdżałem. Pracowali tu trenerzy z Wrocławia, którzy
dobrze o tym klubie mówili. Przychodząc tutaj
liczę na miejscowych ludzi, którzy będąc przychylni klubowi spowodują rozwój piłki nożnej
w Kobierzycach. Mam tu na myśli szczególnie
szkolenie młodzieży. Chciałbym aby zawodnicy
wywodzący się z Kobierzyc i okolicy z przyjemnością trenowali w GKS Kobierzyce. Chciałbym
także, aby baza sportowa, która jest ciekawa,
dalej się rozwijała. Chcemy pokazać wraz z
działaczami, że ludzie z małego miasteczka, jak
chociażby Kobierzyce, również mogą grać w
ekstraklasie piłki nożnej. Ja też pochodzę z małego miasteczka, miałem kiedyś marzenie grać
w ekstraklasie i w tej ekstraklasie grałem.
Trzeba mieć ambitne cele w życiu, bo bez
nich się nic nie osiągnie.
Rozmawiał – Wojciech Duczek

spod Ostrawy 3 – 1. Końcowa kolejność wyglądała następująco: Kobeřice koło Opawy, Kobierzyce, Kobeřice koło Brna. Cała impreza była
przygotowana wspaniale. Podczas uroczystości
zakończenia turnieju wójt Ryszard Pacholik zaprosił zaprzyjaźniony zespół piłkarski na rewizytę, która planowana jest podczas weekendu
majowego 2011 roku. Ostatnią częścią programu wizyty w Kobeřicach było wspólne oglądanie, przez 3 zespoły biorące udział w turnieju,
meczu mistrzostw świata Niemcy – Argentyna.
Tydzień później z wizytą do Czech na turniej olbojów udała się reprezentacja Gminy Kobierzyce. Nasi panowie w pięciozespołowej stawce
zajęli czwarte miejsce, a zwyciężyli gospodarze
z Koberic. Reprezentacja Gminy Kobierzyce wystąpiła w składzie: Sylwester Wrąbel, Radek Szymański, Jacek Rodak, Marian Rodak, Wojciech
Kremski, Henryk Lech, Grzegorz Botuszan, Rafał
Fluder, Zbigniew Kopeć, Marek Kopeć, Janusz
Kołodziej, Leszek Rusiecki, Leszek Szymański,
Mariusz Ruciński, trener Zdzisław Bury, kierownik Stefan Czepielinda.
Wojciech Duczek
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