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Serdecznie zapraszamy na tradycyjne Święto Plonów,
które odbędzie się w dniach 24 i 25 sierpnia 2019 roku
na Stadionie Sportowym w Kobierzycach.
Msza Święta Dziękczynna zostanie odprawiona w niedzielę 25 sierpnia 2019 r.
o godz.11.30 w Kościele Parafialnym w Kobierzycach.
Elżbieta Regulska

Ryszard Pacholik

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Wójt Gminy Kobierzyce
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INFORMACJE GMINNE
Ważne telefony

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

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

Podziękowania za pracę sołtysów

RADA GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy
Zastępca
Przewodniczącego
Biuro Rady Gminy

Elżbieta Regulska

798 740 461

Henryk Łoposzko
Magdalena Marszałek-Wojciechowska

607 439 039
71 36 98 120

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBY WATELSKICH
Kierownik Referatu
71 36 98 209
Joanna Kłodzińska
Biuro Obsługi Klienta
71 36 98 106
Anna Janecka
71 36 98 130
Anna Szymańska
Dowody osobiste
71 36 98 220
Magdalena Sypniewicz
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
71 36 98 105
REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków
71 36 98 103
Magdalena Łabęcka
lokalnych od osób
71 36 98 131
Agnieszka Łysakowska
fizycznych
71 36 98 132
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych
od osób prawnych
71 36 98 113
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa
71 36 98 148
Anna Bojdo
Kasa
71 36 98 122
Wymiar odpady
71 36 98 205
Joanna Kunert
Egzekucja opłat
71 36 98 181
Marek Kucharczyk
Zobow. z tyt. opłat
71 36 98 139
Monika Kasprzak
REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
71 36 98 214
Rafał Krasicki
Nadzór inwestorski
wod-kan, melioracje
71 36 98 204
Grzegorz Morawski
Wodociągi,
71 36 98 192
Marta Listwan
kanalizacja sanitarna
71 36 98 227
Alicja Kamińska
Inwestycje,
kanalizacja deszczowa
71 36 98 112
Dariusz Mirek
Inwestycje
71 36 98 168
Rafał Kołodyński
Zagospodarowanie
71 36 98 180
Grzegorz Maszka
przestrzenne
71 36 98 108
Zdzisław Skrzyniarz
Opłaty adiacenckie,
rewitalizacja, gospodarka
niskoemisyjna
71 36 98 124
Hanna Żurawska
Gospodarka
71 36 98 110
Marta Borkowska
nieruchomościami
71 36 98 136
Magdalena Cendrowicz
Ochrona Środowiska
71 36 98 211
Elżbieta Nawrocka
71 36 98 111
Monika Pilichowska
71 36 98 174
Paulina Tomaszewska
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu
71 36 98 191
Piotr Ligas
Inwestycje drogowe
71 36 98 118
Adam Wielgo
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 201
Drogi i infrastruktura
71 36 98 224
Emilia Zimoch
Komunikacja zbiorowa,
lok. infrastruktury
71 36 98 213
Małgorzata Seredyńska
Oświetlenie drogowe
71 36 98 171
Magdalena Kowalska
Zarządzanie
nieruchomościami
71 36 98 177
Marta Stachów
Cmentarze komunalne,
gosp. mieszkaniowa
71 36 98 147
Rafał Chmielewski
Place zabaw,
Infrastruktura sportowa
71 36 98 146
Patrycja Bej
Zarządzanie ekipą
porządkową
71 36 98 107
Jarosław Komorowski
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
71 36 98 117
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
71 36 98 226
Monika Penczak
Kierownik Referatu
71 36 98 155
Anna Dudarska
Pozyskiwanie środków
71 36 98 156
Małgorzata Polis
zewnętrznych
71 36 98 176
Sylwester Janaszkiewicz
Zamówienia publiczne
71 36 98 162
Paweł Piwowarski
71 36 98 161
Angelika Pucek
71 36 98 149
Jolanta Urbaś
71 36 98 151
Paulina Kosim
REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
71 36 98 196
Anna Wilisowska
Kierownik Referatu
71 36 98 207
Anna Pietryk
Oświata Publiczna
71 36 98 197
Elżbieta Rusin
71 36 98 183
Kamila Just
Oświata Niepubliczna
71 36 98 143
Organizacje Pozarządowe Edyta Brzezińska
71 36 98 186
Wojciech Duczek
Sport
71 36 98 129
Kamila Izraelska
Fundusz Sołecki
URZĄD STANU C Y WILNEGO
71 36 98 206
Barbara Świerczyńska
Kierownik USC
STANOWISKA SAMODZIELNE
Lucyna Suchecka
Kadry
Agnieszka JankowskaPromocja gminy
-Jakus
Maria Okraszewska
Marek Milewski
Informatyka
Paweł Eljasiński
Krzysztof Kozłowski
Paweł Giszko
Audytor wewnętrzny
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Marta Szczygieł
Sprawy wojskowe i OC
Henryk M. Bosiacki
GMINNY OŚRODEK POMOC Y SPOŁECZNEJ

71 36 98 208
71 36 98 163
71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 198
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 221
71 36 98 202
71 36 98 000

W lipcu w Urzędzie odbyło się spotkanie
Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika z sołtysami, którzy zakończyli swoją
pracę na tym stanowisku. Wśród nich są:
Małgorzata Polis z Bąków, Wanda Gołębiewska z Bielan Wrocławskich, Wiesław
Winter z Solnej, Stanisław Iwach z Wysokiej, Julian Rakoczy z Rolantowic, Paweł
Kuriata z Żurawic, Stanisław Falkowski

z Kuklic, Jan Fronia z Biskupic Podgórnych,
Andrzej Adamczyk z Małuszowa, Piotr Lizak z Owsianki, Łukasz Orfin z Tyńca nad
Ślęzą, Ireneusz Urzędowski z Pustkowa
Wilczkowskiego. W spotkaniu wzięli udział
również: Elżbieta Regulska Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce oraz Maria Wilk
Sekretarz Gminy. Sołtysi poświęcili wiele lat
pracy na rzecz społeczności lokalnej.

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

Wójt mówił: Składam podziękowania za
trud i sumienną, pełną poświęceń pracę na
rzecz Gminy Kobierzyce i jej mieszkańców.
Życzę zdrowia, spokoju, radości i satysfakcji
z własnych dokonań.
W trakcie spotkania wspominano lata
działalności i projekty, które razem zrealizowano.
Maria Okraszewska

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

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

Rejon 2 / Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka, ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste 2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery parzyste, ul. Tęczowa
numery parzyste, ul. Ogrodowa 42-68 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan,
ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka

Rejon 3 / Tyniec Mały, Małuszów, Nowiny, Biskupice Podgórne,
Krzyżowice, Wierzbice, Bąki, Owsianka, Pustków Żurawski, Solna,
Żurawice, Królikowice, Chrzanów, Żerniki Małe, Racławice Wielkie,
Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka 2-18, ul. Wrocławska
28-60, ul. Ogrodowa 2-40 oraz nieparzyste od ul. Słonecznej do
ul. Świerkowej, ul. Słoneczna 1-11, ul. Tęczowa numery nieparzyste, ul. Logistyczna, ul. Pannatoni, ul. Amazon)

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

URZĄD GMINY

/ Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252 , pon.-pt.: 7.30-15.30

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce
proszę przekazywać:
• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl
ISSN 2450-4718

Wydawca:
Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk:
Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
tel./fax 71 342 30 43

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska, Anna Wilisowska,
Maria Wilk
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Letni przegląd inwestycyjny cz. II
DROGI:
- przebudowa ulicy Kolejowej, Zimowej, Polarnej i Śnieżnej w Bielanach Wrocławskich;
- budowa chodników w Tyńcu nad Ślęzą;
- budowa ul. Parkowej oraz chodników przy
ul. Dębowej w Ślęzie;
- kompleksowa przebudowa infrastruktury
drogowej w Królikowicach;
- budowa łącznika drogowego KobierzycePełczyce;
- trasa rowerowa Bielany Wrocławskie - Ślęza.
OŚWIETLENIE:
- ul. Podolska, Księginice;
- oświetlenie boiska i placu zabaw, Budziszów.
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI:
- Wysoka, ul. Brzozowa;
- Bielany Wrocławskie, ul. Błękitna;
- Bielany Wrocławskie, ul. Liliowa;
- Bielany Wrocławskie, ul. Magnoliowa;
- Bielany Wrocławskie, ul. Fiołkowa.
INWESTYCJE, NA KTÓRE ROZPISANO
PRZETARG:
W poprzednim wydaniu biuletynu infor- Budowa oświetlenia ul. Słoneczna i dz.nr
macyjnego Kobierzyce Moja Gmina - Moja
167/11 w miejscowości Pustków Wilczkowski;
Wieś dokonaliśmy pierwszej części prze- Budowa oświetlenia drogowego ul. Kaszglądu najważniejszych inwestycji realizotanowa w miejscowości Kuklice;
wanych w 2019 roku w Gminie Kobierzy- Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodoce. Teraz przybliżymy inwestycje związane
wa, Brzozowa w miejscowości Kobierzyce;
z budową dróg, chodników i oświetleniem.
- Budowa oświetlenia ul. Leszczynowa w miejscowości Wysoka;
Ryszard Pacholik,
- Budowa oświetlenia ul. Sportowa w miejWójt Gminy Kobierzyce
- Przy takim przeglądzie nie sposób opisać scowości Jaszowice;
wszystkich naszych przedsięwzięć i nie spo- - Budowa oświetlenia ul. Źródlana w miejsób ich podzielić na ważniejsze i te mniej scowości Wierzbice;
ważne, gdyż każda z nich ma duże znacze- - Budowa oświetlenia ul. Brzoskwiniowa
nie dla rozwoju naszej gminy i podniesie- w miejscowości Tyniec Mały;
nia poziomu życia mieszkańców. Jednak - Budowa oświetlenia ul. Jesionowa w miejinwestycje drogowe zawsze traktowane są scowości Magnice.
w sposób szczególny, gdyż wpływają bezJanusz Kołodziej
pośrednio na bezpieczeństwo kierowców
i pieszych. Wymienię zatem ważniejsze tegoroczne realizacje:
Księginice, ul. Podolska

Bielany Wrocławskie, ul. Błękitna

Boisko w Budziszowie
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ROZMAITOŚCI

„Od Juniora po Seniora”
– integracja i aktywizacja
mieszkańców Kuklic.

W sobotę 10 sierpnia w Kuklicach od samego rana wrzało, a wszystko dlatego, że
wieczorem miał odbyć się finał projektu
Od Juniora po Seniora. Grupa ODNOWA
działająca we wsi Kuklice podjęła się realizacji projektu, którego celem była integracja i aktywizacja mieszkańców oraz
zwiększenie poczucia przynależności do
społeczności lokalnej, jak również pokazanie młodszej części mieszkańców, jakie
znaczenie w tworzeniu dobrego klimatu
wsi ma historia miejsca i ludzie, którzy
ją tworzyli. W ostatnich latach do Kuklic
przeprowadziło się wiele młodych rodzin,
dlatego członkowie grupy ODNOWA uznali
takie działania za jak najbardziej zasadne.
Kuklice mogą pochwalić się nowo wybudowaną świetlicą, która jest doskonałym
miejscem spotkań wszystkich kukliczan.

W sobotnie popołudnie odbył się rodzinny
piknik oraz przedstawienie dla mieszkańców wsi, które dotyczyło historii i życia
Kuklic. Scenariusz tej mini-sztuki napisała
rdzenna mieszkanka Kuklic – Anna Siama,
dlatego nie mogło zabraknąć chwil wzruszenia, ale i radości. Potem zaś gry i zabawy
na świeżym powietrzu, a na koniec biesiadowanie przy ognisku, które zakończyło
się w bardzo późnych godzinach nocnych.
Organizatorów niezwykle cieszyła obecność najstarszych mieszkańców.
Kuklice zaczynają działać, o czym będziemy regularnie wszystkim opowiadać.
Kamila Kołaszewska – sołtys wsi Kuklice
Projekt dofinansowany z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Grantowy zawrót głowy
Wielkimi krokami zbliżają się terminy podpisywania umów grantowych. Już w sierpniu
będziemy w tym celu zapraszać grantobiorców do naszego biura. Granty przeznaczane
są na wdrażanie operacji w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność i realizację konkretnych zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.
O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, a także jednostki organizacyjne osoby prawnej
- każdorazowo nie prowadzące działalności
gospodarczej. Szczegółowe informacje na
temat warunków przyznania pomocy można znaleźć w broszurze udostępnionej przez
Stowarzyszenie Lider A4, bądź uzyskać w samym biurze.
W Gminie Kobierzyce realizowanych będzie kilka bardzo ciekawych projektów
przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie
Bielany dla Ciebie, Stowarzyszenie Przed-

siębiorców Ziemi Kobierzyckiej, GONG,
TUITAM oraz Fundację Gallen, które w ramach swoich grantów zadbają o bezpieczeństwo i rozwój kulturalno-duchowy
mieszkańców terenu naszego LGD. Będą
warsztaty integracyjne przy szyciu spódnic
i malowaniu na tkaninach, cykle spotkań
Spichlerz łączy pokolenia oraz Bajki i legendy ze Spichlerza, wycieczki integracyjne dla
mieszkańców LGD, a nawet ukaże się przewodnik po niesamowitych miejscach naszych terenów... słowem, dla każdego coś.
Jesienią ruszamy ze szkoleniami przygotowującymi potencjalnych grantobiorców do
kolejnych naborów grantowych, na które
wszystkich serdecznie zapraszamy!
Stowarzyszenie Lider A4
Małgorzata Barbosa

ROZMAITOŚCI
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Na kolonii życie płynie
Smołę i Justynę Pacholik. W nagrodę za
zaangażowanie, empatię i niesienie dobra
40-osobowa grupa wolontariuszy odpoczywała na tygodniowej kolonii zorganizowanej pod kierownictwem Darii Smoły
i pod opieką pań: Justyny Pacholik, Anny
Duczek, Weroniki Kuriaty i Jolanty Guzior
w gościnnym, pięknie położonym w Ustroniu OW Ondraszek. Wyjazd był w połowie
dofinansowany z funduszy Caritas Wrocław zebranych w corocznych akcjach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Pragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze sposobnością do owocnych spotkań:
do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu
i dziełach ludzkich ukazuje nam swoją miłość, do spotkania z samym sobą i z innymi.
Św. Jan Paweł II

Malownicze Beskidy zachwyciły dzieci licznymi atrakcjami i dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń. Droga do Ustronia
wiodła kolonistów przez Wadowice, w których wszyscy uczestniczyli we mszy św.
w Bazylice Mniejszej, gdzie głośno przy
ołtarzu wybrzmiała nasza intencja dziękczynna: za Bożą opiekę nad wolontariuszami SKC, a także z prośbą o bezpieczny
i owocny wypoczynek, pełen spotkań i pomysłów na przyszłość. Koloniści zwiedzili
Muzeum Jana Pawła II, odwiedzili historyczne miejsca, po których stąpał papież
Polak i smakowali słynne kremówki.

szybowcowe i spadochronowe, obserwowaliśmy w Leśnym Parku Niespodzianek drapieżniki latające, smakowaliśmy
wód mineralnych, zwiedzaliśmy rodzinne
miasto Adama Małysza, biesiadowaliśmy
przy ognisku, zajadaliśmy się przysmakami
regionu, podziwialiśmy koniakowskie koronki, zjeżdżaliśmy na saneczkowych torach grawitacyjnych, tańczyliśmy, wygłupialiśmy się, spacerowaliśmy po czeskim
Cieszynie, gdzie, uwaga niespodzianka,
spotkaliśmy znaną wokalistkę Ewę Farnę
- słowem, cudownie odpoczywaliśmy.

żynek w Kobierzycach (24 i 25 sierpnia)
na rzecz Natalii - podopiecznej Fundacji
Zdążyć z pomocą, kilkuletniej mieszkanki
Gminy Kobierzyce. To nie pierwsza akcja charytatywna naszych wolontariuszy
dla Natalii. 1 czerwca podczas festynu
z okazji Dnia Dziecka rozdawaliśmy przygotowane przez KOK w Kobierzycach ulotki z nr konta Natalii na potrzebną dla niej
kosztowną operację. Podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego przy wsparciu Dyrektor szkoły Grażyny Ciężkiej kwestowaliśmy do puszek Caritasu dla Natalki.
Została zebrana spora kwota: 2100 zł, za
W takich okolicznościach tydzień minął
co pragniemy z całego serca podziękować
jak z bicza strzelił. Wspólnie spędzony czas
wszystkim darczyńcom.
zaowocował nowymi pomysłami i planami. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania,
Daria Smoła,
a jednym z nich już niebawem będzie
Justyna Pacholik
zbiórka pieniędzy podczas Gminnych Doi Anna Duczek

Wypoczynek w Ustroniu Szkolnego Koła
Caritas ze Szkoły Podstawowej im. Polskich
Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach,
był źródłem duchowego wzbogacenia,
umożliwił kontemplację w otoczeniu piękW Ustroniu cały tydzień upłynął koloninej górskiej przyrody i sprzyjał braterskiej
stom pod znakiem pięknej, słonecznej
wspólnocie w codziennych spotkaniach.
pogody, dzięki przychylności której możSzkoła Podstawowa im. Polskich Odkryw- na było zachwycać się pięknem regionu
ców i Podróżników w Kobierzycach stoi i licznymi jego atrakcjami. Było ich bez liku,
wolontariatem, którego członkowie zrze- bowiem wszyscy zdobywaliśmy szczyty:
szeni są w prężnie działającym Kole pro- Równicę, Czantorię, Żar, odbyliśmy rejs
wadzonym przez panie katechetki - Darię po Jeziorze Żywieckim, podziwialiśmy loty

Kolonie w Dźwirzynie
Dzieci z Gminy Kobierzyce wyjechały na
kolonie letnie 2019 z programem edukacyjno-profilaktycznym do nadmorskiej
miejscowości Dźwirzyno. 45 uczestników
w wieku od 7 do 16 lat miło i aktywnie
spędzało czas nad morzem. Realizowano
program mający na celu rozwój dziecka,
zdobycia umiejętności przydatnych w pokonywaniu trudności w codziennym życiu.
Była kolonijna akademia umiejętności, tj.
warsztaty z zakresu plastyki lub techniki - dzieci brały udział w kilkugodzinnych
zajęciach - bawiąc się, stworzyły własne,
małe dzieła sztuki. Organizowano również:
ogniska, dyskoteki tematyczne, konkursy
z nagrodami, Mam talent i inne (czystości, piosenki, plastyczny, rzeźby z piasku
i inne), kalambury, Festiwal Piosenki Twoja
twarz brzmi znajomo. Ważnym wydarzeniem, szczególnie dla kolonistów, którzy
byli pierwszy raz nad morzem, był Chrzest
Morski czyli Neptunalia. Neptun przewidział trudne próby, jednak wszyscy uczestnicy pokonali trudności i zostali wilkami
morskimi. Mnóstwo było też zajęć sportowych i rekreacyjnych poprawiających
sylwetkę i samopoczucie, sport na wesoło
- mistrzostwa kolonii w różnych dyscyplinach śmiesznych. Podczas zabaw było
wiele radości, śmiechu i wspaniałej gru-

Projekt socjalny GOPS
Kobierzyce

powej rywalizacji. Oczywiście plażowanie
i kąpiele w Bałtyku były stałym elementem
programu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KoPoznano uroki i historię nadmorskich bierzycach po raz kolejny zorganizował
miejscowości. Wycieczki do Kołobrzegu, projekt socjalny pod nazwą: Radość dziecka
zwiedzanie miasta, Latarni Morskiej. Swoją ponad wszystko. Tym razem w okresie wapierwszą Piracką Przygodę uczestnicy od- kacyjnym. Nasi najmłodsi mieli zapewnioną
byli w Reducie Solnej, gdzie mogli poczuć szaloną zabawę w gąszczu tuneli, zjeżdżalni
się prawdziwymi wilkami morskimi. Pod- i trampolin. Atrakcje takie zapewniło Roczas pieszych wycieczek dzieci zwiedziły dzinne Centrum Rozrywki Loopy's World
okoliczne miejscowości jak Grzybowo, Ro- w Bielanach Wrocławskich, który dla naszych
gowo. Uczestniczyły w Kolonijnej Olimpia- dzieci przeznaczył 25 biletów wejściodzie Sportowej drużynowo i indywidualnie. wych. Po zakończonej zabawie w Loopy's
Odbyły się lubiane gry terenowe, gdzie
dzieci i młodzież mogli się wykazać umiejętnością orientacji w terenie, sprawnością
i skutecznością podejmowania decyzji oraz
współpracą z innymi członkami swojej grupy.
Uczestnicy kolonii wiele się nauczyli, zdobyli nowe umiejętności, odkryli swoje
talenty, zobaczyli nowe ciekawe miejsca.
Wszyscy wrócili wypoczęci, zadowoleni,
uśmiechnięci. Dwa tygodnie wakacji nad
morzem to czas spędzony sympatycznie,
zdrowo, aby nabrać ochoty do pracowitego roku szkolnego oraz radzenia sobie
z problemami dnia codziennego.
Bożena Noga - GOPS Kobierzyce

World następną atrakcją dla dzieci był poczęstunek w pobliskiej restauracji Pizza Hut.
Pracownicy restauracji przygotowali dla
dzieci przepyszne pizze i napoje, zadbali
o to aby nikt nie wyszedł głodny. Nad całością czuwali pracownicy socjalni oraz asystent rodzinny z GOPS Kobierzyce. Projekt
sprawił, że wszyscy uczestnicy dobrze się
bawili i w doskonałych humorach wrócili do
swoich domów.
Sylwia Bajek
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Plon niesiemy, plon...

Szanowni Państwo,
Od wielu lat w Gminie Kobierzyce ostatnia
niedziela sierpnia jest dniem szczególnym,
bowiem w tym dniu obchodzimy tradycyjne
Święto Plonów. Również i w tym roku zapraszam na Gminne Dożynki (szczegółowy program na str.12 naszego biuletynu), które są
okazją do podziękowania rolnikom za ich trud
włożony w pracę na roli. Mimo, że od wielu lat
nie tylko w Polsce, ale i w Europie nasza gmina kojarzona jest z dynamicznym rozwojem
gospodarczym, pragnę stanowczo podkreślić,
że Gmina Kobierzyce była, jest i będzie gminą

rolniczą! Oczywiście wiadomo jest, że samo
rolnictwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Nasi rolnicy to nowocześni przedsiębiorcy
gospodarujący najczęściej na dużych areałach
i dysponujący nowoczesnym sprzętem. Nikogo nie powinien dziwić zatem klimatyzowany
kombajn wyposażony np. w system GPS. Mimo
postępu technicznego, zaawansowanych technologii itp. praca na roli nadal nie jest łatwa.
Nie wszystko zależy od rolnika. Klimat od wielu
lat bardzo się zmienia, niestety na niekorzyść.
W 2019 roku głównym problemem nękającym rolników były zbyt małe ilości opadów, co

w bezpośredni sposób odbiło się na ilości i jakości plonów. Z informacji podanych mi przez
Marię Nowak - Prezes Gminnej Spółdzielni
«Samopomoc Chłopska», tegoroczny skup
przebiegał szybko i sprawnie. Rozpoczęło się
od rzepaku, którego skupiono ok.180 ton, czyli
około 50% mniej niż rok temu, co świadczy
o jego złej jakości spowodowanej suszą. Skupiono tylko 80 ton jęczmienia, jednak najwięcej
- bo aż 4300 ton skupiono ziaren pszenicy. To
wynik o 80% lepszy niż w zeszłym roku, głównie ze względu na wyższą cenę skupu, która
i tak nie do końca satysfakcjonowała pro-

ducentów. Jakość pszenicy z powodu suszy
również nie jest najlepsza. Jeśli nie nastąpią w
najbliższym czasie jakieś zdecydowane opady
deszczu, to zbiór kukurydzy również nie będzie
dobry. Na szczęście w tym roku ominęły rolników zjawiska ekstremalne, takie jak gwałtowne burze, gradobicia, podtopienia itp., które
przeżyliśmy kilka lat temu. Dziękujemy rolnikom za ich trud i starania, by naprawdę nikomu
z nas nigdy nie zabrakło chleba!
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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Starostowie Gminnych Dożynek 2019
zentować moją rodzinną miejscowość na
tak ważnej uroczystości, pełniąc jednocześnie tak istotną funkcję. Mam nadzieję, że nie
zawiodę pokładanego we mnie zaufania.
Bożena Łabuda - Kiedy zadzwonił do mnie
telefon z propozycją, abym została starościną gminnych dożynek byłam bardzo zaskoczona, bo uważam, że jestem przeciętną
kobietą, jakich w naszej gminie jest tysiące.
Po dłuższym namyśle zgodziłam się, gdyż
sądzę, że to dla mnie wielki zaszczyt oraz
wyróżnienie nie tylko dla mojej skromnej
osoby, ale przede wszystkim dla całego Tyńca nad Ślęzą. Jestem osobą ambitną i mimo
pewnych obaw, myślę że podołam temu
zaszczytnemu obowiązkowi.

Gminne Dożynki 2019 odbędą się w dniach bracia Piotr oraz Grzegorz jesteśmy rolnika24-25 sierpnia w Kobierzycach. Starostami mi, jak to się mówi «z dziada-pradziada».
Święta Plonów zostali wybrani Bożena Ła- Mam też dwie siostry - Małgorzatę i Marię.
buda z Tyńca nad Ślęzą i Bronisław Smoła Wspólnie z żoną Lilianną prowadzimy gospodarstwo rolne w Chrzanowie. Pomaga
z Chrzanowa.
nam w tym nasz średni syn Mateusz. Jego
- Kilka słów o sobie - czyli Poznajmy się...
starszy brat Damian prowadzi własną firmę
Bożena Łabuda - Do Tyńca nad Ślęzą moi i zajmuje się sprzedażą części do maszyn rolrodzice przeprowadzili się ponad pięćdzie- niczych, natomiast najmłodszy syn - 12 letsiąt lat temu z Chrzanowa. Jestem córką ni Jakub jest uczniem Szkoły Podstawowej
rolnika. Tu skończyłam szkołę podstawo- w Kobierzycach.
wą, średnią i tu założyłam rodzinę. Jestem
- Co dla Państwa oznacza wybór na staromamą czwórki dzieci: córki Joanny oraz
ścinę i starostę Gminnych Dożynek 2019?
trzech synów: Marcela, Tomasza i Kacpra.
Doczekałam się dwójki wnucząt: Martynki Bronisław Smoła - Informację o moim wyoraz Aleksandra. Wszyscy są dla mnie całym borze otrzymałem od Andrzeja Krzesłowświatem, kocham ich bardzo. Uwielbiam skiego - gminnego radnego i jednocześnie
moją wieś i nie wyobrażam sobie, abym mo- sołtysa Żernik Małych. Mogę żartobliwie
gła mieszkać gdzie indziej.
powiedzieć, że jest to kontynuacja rodzinnej
tradycji, bo w latach poprzednich starostaBronisław Smoła - Od urodzenia mieszkam
mi dożynek gminnych byli już moi bracia
w Chrzanowie, pochodzę z typowo rolniPiotr i Grzegorz. Propozycję przyjąłem, bo
czej rodziny. Mój ojciec przez ponad 30 lat
uważam to za zaszczyt, że będę mógł reprebył sołtysem w tej miejscowości, a ja i moi

- Praca na roli - to absorbujące zajęcie.
Czy zatem mają Państwo jakieś wolne
chwile i czas na realizację swoich zainteresowań?
Bożena Łabuda - Pracuję jako dyspozytor.
Pracujemy w trybie zmianowym po 12 godz.
dyżur. W związku z tym mam dużo wolnego
czasu. Poświęcam go na pracę społeczną
w Kole Gospodyń Wiejskich. Większość naszych mieszkańców zna nasze Koło, robimy
różne fajne rzeczy: kultywujemy tradycje,
jeździmy na wystawy stołów wielkanocnych
i wigilijnych, odwiedzamy dzieci w Wierzbicach oraz Kątach Wrocławskich w szkole
specjalnej. Cieszymy się, że możemy tym
dzieciom pomóc w ich niełatwym życiu,
a najlepszą nagrodą za nasz trud, jest uśmiech
na ich twarzach.
Działamy lokalnie dla naszych mieszkańców, organizujemy wiele imprez takich jak
Dzień Seniora oraz kolędowanie. Nie sposób
wymienić wszystkich naszych aktywności.
Chciałabym przy okazji bardzo serdecznie
podziękować moim koleżankom z Koła oraz
jednemu koledze (to nasz rodzynek!). Bez
Was nie byłoby tego, co robimy i zrobiliśmy
do tej pory. Dziękuję bardzo wszystkim życzliwym osobom, które służą nam pomocą.
Moim hobby jest niesienie pomocy potrzebującym. Staram się pomagać, jeżeli tylko
mogę. Bardzo lubię zajmować się pracą
w ogrodzie oraz kuchni, lubię piec ciasta
oraz gotować. Eksperymentuję w kuchni,
bo po prostu - uwielbiam to!

Bronisław Smoła - Zapomniałem dodać, że
jestem nie tylko rolnikiem, ale też mechanikiem maszyn rolniczych, a to jak wiadomo
dostarcza dodatkowych zajęć i wolnego
czasu na prawdę nie ma zbyt wiele. Jeśli
chodzi o moje zainteresowania, to mam
chyba coś, czym mógłbym się pochwalić.
Otóż jakiś rok temu zupełnie przypadkowo
jeden z moich kolegów - pilot szybowcowy i awionetek zagadnął mnie znienacka
i zapytał, czy nie zechciałbym się wzbić
w przestworza?! Wydawało mi się to wtedy tak nierealne, ale dziś mogę z dumą
powiedzieć, że aktualnie czynię starania
o uzyskanie licencji pilota wiatrakowca (coś
pośredniego między śmigłowcem, a samolotem). Za rok chciałbym też «zrobić tzw. papiery» instruktora lotniczego i w przyszłości
prowadzić własną szkółkę i uczyć chętnych
sztuki latania wiatrakowcem. Proszę mi wierzyć- ziemia z lotu ptaka wygląda naprawdę
pięknie, a nasza gmina w szczególności!

- Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy wraz ze znajomymi i przyjaciółmi
na Gminne Dożynki 2019 w dniach 24-25
sierpnia na Stadion Sportowy w Kobierzycach. Obiecujemy, że każdy znajdzie dla
siebie coś atrakcyjnego i mile spędzi czas.
(Szczegóły znajdziecie Państwo na str.12
naszego biuletynu)
- Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej
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Święto plonów AD 2019
Kobierzyckie dożynki mają swoją piękną,
wieloletnią tradycję. Włodarze gminy dbają
o należytą oprawę, by godnie oddać szacunek tym, którym podziękować należy za ich
trud i ciężką pracę – naszym rolnikom.
To święto ma w sobie charakterystyczne
atrybuty, kojarzące się z utrwalonymi przez
lata zwyczajami: barwny korowód, prezentację wieńców, czy misterium chleba.
W tym roku oprawę dożynkową zapewni
zespół Staropolanie, który specjalnie na tę
okazję ma przygotowany stosowny ceremoniał. Będzie można zatem podziwiać
odwzorowany zgodnie z danymi zwyczajami obrzęd dożynkowy, zawierający teksty,
przyśpiewki, tańce (polonez chlebowy,
kujawiak, taniec chlebowy, mazur, oberek)
oraz pokazy czynności związanych ze żniwami, wznoszenie snopków i wiele innych.
To oficjalna część uroczystości, ale jak zwykle dożynki kojarzą się z zabawą i rozrywką,
toteż nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych, dla miłośników muzyki discopolowej, ludowej i rockowej. W pierwszy dzień
kobierzyckiego święta (sobota, 24 sierpnia)
odbędzie się X Festiwal Kultury Ludowej,
podczas którego wystąpi m.in. Jarzębina
– zespół obchodzący w 2019 roku swoje
30-lecie. Tę folklorystyczną nutę zwieńczy
wspólna zabawa z zespołem Live Band. Natomiast wczesnym wieczorem rozpoczną
się koncerty zespołów Gentelman’s oraz
M.I.G., a na zakończenie odbędzie się dyskoteka z muzyczną oprawą formacji Widmo.
Dożynkowa niedziela (25 sierpnia) będzie
miała charakter tradycyjny i rozrywkowy. Gdy zakończy się ceremoniał, będzie
można uczestniczyć w zabawach i koncertach odbywających się naprzemiennie
na dwóch scenach. Zaplanowano też, jak
zwykle, rozgrywki sportowe, nad którymi
pieczę sprawować będzie KOSiR oraz szereg atrakcji, jak ulubione przez dzieci dmuchańce, różnorodne warsztaty i zabawy
z animatorami, niespodzianki związane
z odkrywaniem ciekawych miejsc pt. Podróż

Dla Natalii
Podczas dożynek gminnych w Kobierzycach w dniach 24-25 sierpnia 2019
roku, odbędzie sie zbiórka funduszy
na rzecz chorej Natalii. Dziewczynka
cierpi na wrodzony niedorozwój lewej
nóżki, w tym m.in. niedorozwój kości
podudzia, kości strzałkowej i promieniowej nogi, brak piątego palca stopy
oraz częściowy zrost drugiego i trzeciego palca. Leczenie jest skomplikowane i wymaga kosztownej operacji
wydłużenia nóżki. Pomóżmy zatem
Natalii podczas pięknego święta! Ofiarujmy dziecku materialną pomoc, by
mogła się cieszyć zdrowiem i sprawnością.
Izabella Starzec-Kosowska

dookoła świata. Będą stoiska handlowe
i gastronomiczne, prezentacje rzemiosła artystycznego oraz Kół Gospodyń Wiejskich.
Oprawę muzyczną dożynek zapewnią Staropolanie, Jarzębina, Don Vasyl & Gwiazdy
Pieśni Cygańskiej, Check Fly z partnerskiej miejscowości Kobeřice, a także Alibii
z hitami PRL-u. Zaprezentują się również
zespoły głównego organizatora dożynek
– Kobierzyckiego Ośrodka Kultury: kwartet wokalny No Name i tancerze z Bielan
Wrocławskich. Mocnym akcentem dożynkowej niedzieli ma być koncert zespołu
De Mono z wokalistą Andrzejem Krzywym.
Na zakończenie zabawy przewidziano pokaz laserów.
Izabella Starzec-Kosowska
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Święto „Jarzębiny ”
W 2019 roku świętujemy 30-lecie Zespołu
Folklorystycznego Jarzębina. Wielu jednak
pamięta, że wyłonił się on z różnych formacji śpiewaczych z terenu gminy Kobierzyce, m.in. Pustkowianek założonych przez
Rozalię Krawczyk w Pustkowie Żurawskim.
Obecna nazwa funkcjonuje od 1989 roku,
kiedy zespół przeniósł się do ówczesnego
Gminnego Ośrodka Kultury, by pod jego
skrzydłami kontynuować działalność.
Kierownikiem została Lucyna Konieczna
– wieloletnia akordeonistka oraz autorka
tekstów piosenek. Następnie opiekowała
się Jarzębiną Elżbieta Korkuś, a od roku
2005 prowadzi ją Tomasz Bykowski – pedagog, instruktor Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury, multiinstrumentalista.
Jarzębina udzielała się na kobierzyckich
dożynkach, prezentowała swoje dokonania na Festiwalach Kultury Ludowej, czy
podczas odrębnych występów i oprawie
uroczystości dożynkowych. Aktywnie
uczestniczyła w różnych przeglądach,
festiwalach, piknikach, koncertach, i dożynkach lokalnych. Uświetniała imprezy
okolicznościowe, spotkania opłatkowe,
kolędowanie i wiele, wiele innych. Jednym
słowem – godnie i z sukcesami reprezen-

towała rodzimą gminę. Była zapraszana
przez zaprzyjaźnione zespoły do wspólnych występów i w charakterze gościa
honorowego. Podróżowała po Dolnym
Śląsku i Polsce. Uczestniczyła też w nagraniach telewizyjnych i radiowych. W dorobku zespołu jest pięć płyt, które utrwaliły jego działalność, stanowiąc bezcenny
dokument kultywowania kultury ludowej.

Jarzębina liczy sobie obecnie w pełnym
składzie dwadzieścia osób dorosłych i troje
dzieci. Jest formacją wokalno-instrumentalną. Jej brzmienie jest wzbogacone o różnorodne instrumentarium: akordeon, flet,
flażolet, tarkę, tamburyno, bęben, skrzypce, harmonijkę, saksofon, klarnet, burczybas, puzon, damskie kłapaki oraz gitarę
basową.

W swoim dorobku artystycznym do 2019 r.
Jarzębina zgromadziła na różnych festiwalach i przeglądach jedno Grand Prix, sześć
I miejsc, cztery II miejsca, cztery III miejsca
oraz jedenaście wyróżnień.
Izabella Starzec-Kosowska

Nowy Ośrodek Zdrowia w Kobierzycach
Trwa modernizacja przychodni NZOZ Twój
Lekarz w Kobierzycach. W nowym skrzydle
pojawią się dodatkowe gabinety i przestronna poczekalnia. Po rozbudowie poprawi się komfort pacjentów i jakość korzystania z usług. Zmienia się także teren przed
przychodnią.
Przychodnia NZOZ Twój Lekarz w Kobierzycach (ul. Witosa 5) zapewnia usługi z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla
dzieci i dorosłych. Na miejscu przyjmują
specjaliści różnych dziedzin, a pacjenci korzystają nie tylko z konsultacji, ale także z badań diagnostycznych czy zabiegów rehabilitacyjnych. W przychodni szykują się zmiany,
które z pewnością ucieszą pacjentów.
Przychodnia będzie większa i bardziej nowoczesna, dzięki trwającej modernizacji.
Placówka powiększa się o nowe skrzydło,
które stanie się integralną częścią istniejącego budynku. Dzięki rozbudowie zwiększy
się liczba gabinetów. Po zmianach, chirurdzy i ginekolodzy będą przyjmowali w jednym budynku z pozostałymi specjalistami,
co pozytywnie wpłynie na ich dostępność
i poprawi komfort korzystania z usług
przychodni. Powiększy się także oddział
rehabilitacji. Pacjenci skorzystają z nowych
zabiegów.
Co istotne, zyskają oni także dużą i przestronną poczekalnię. – Na pewno będzie wygodniej
i przyjemniej. Nasi pacjenci poczują się u nas
jeszcze bardziej komfortowo. Staramy się, aby
nasze przychodnie były przyjaznym miejscem,
blisko ludzi, dlatego na bieżąco odpowiadamy

na ich potrzeby i stale poprawiamy jakość świadczonych przez nas usług i warunków panujących
w naszych ośrodkach. Wszystko to robimy w trosce o pacjentów – mówi lekarz Mariola Madler-Litera, współzałożycielka i współwłaścicielka
sieci przychodni NZOZ Twój Lekarz.

Kolejne zmiany dotyczą terenu przed przychodnią, który będzie lepiej zagospodarowany. Do dyspozycji pacjentów zostanie
oddany duży parking. Wokół pojawi się zieleń, nowe alejki i chodniki. W przychodni
NZOZ Twój Lekarz w Kobierzycach można

skorzystać z usług internisty, pediatry, lekarza rodzinnego, alergologa, chirurga,
dietetyka, ginekologa, kardiologa, neurologa, ortopedy, otolaryngologa, psychiatry,
psychologa, rehabilitanta i stomatologa.
NZOZ Twój Lekarz
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Magnickie Lato 2019

3 sierpnia 2019 roku na boisku piłkarskim
w Magnicach miało miejsce szczególne
wydarzenie dla miłośników sportu i dobrej zabawy, tego dnia pod Honorowym
Patronatem Ryszarda Pacholika - Wójta
Gminy Kobierzyce, odbyła się już po raz
trzeci impreza sportowa pod nazwą Magnickie Lato. Pomysłodawca i animator
sportu Zbigniew Kopeć wspólnie z sołtysem Marią Szafraniec oraz radą sołecką
Magnic, a także przy współpracy z Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
zadbali o to, by nie zabrakło atrakcji. W tym
roku fani piłki nożnej mieli możliwość rywalizacji w turnieju piłkarskim, rozgrywkach siatko-nogi i po raz pierwszy w historii imprezy grali w tzw. piłkarzyki. I właśnie
ta ostatnia propozycja okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, bowiem
do sportowej rywalizacji o Puchar Sołtysa
Magnic zgłosiło się aż 16 dwuosobowych
drużyn. Po emocjonujących meczach
w turnieju najlepsi okazali się: Jakub Koło-

dziej i Wojciech Szewczuk, drugie miejsce
zajęli: Michał Pilny i Karol Szewczuk, trzecie: Tomasz Laszczyk i Michał Gajewski,
a czwarte: Damian Wasilewski i Daniel
Owczarek. Najlepsze cztery duety otrzymały efektowne puchary. Nie mniejsze
zainteresowanie wzbudziły rozgrywki siatko-nogi, w których uczestniczyło 20 dwuosobowych zespołów. Rywalizowano
o Puchar Dyrektor KOSiR Mai Muszyńskiej.
Z roku na rok poziom tej rywalizacji wzrasta,
a po pasjonujących meczach niepokonany
okazał się piłkarski duet: Robert Olejniczak
i Przemysław Głodek z Wrocławia, który
w finale wygrał z parą: Zbigniew Kopeć i Łukasz Wójcik z Magnic. Trzecie miejsce zajęli:
Zbigniew Czawski i Jacek Zarycki z Wrocławia, a czwarte Tomasz Laszczyk i Konrad
Mamczura z Gniechowic. W turnieju piłki
nożnej o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce
wzięły udział cztery drużyny. Zwyciężył Tarant Krzyżowice, po wygranej 4:0 w finale
z drużyną Wicher Domasław.

SPORT 11
W meczu o trzecie miejsce KS Magnice
wygrał z GKS Oldboy Kobierzyce 7:1. Okazałe puchary kapitanom drużyn wręczył
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce, w towarzystwie Dyrektor KOSiR Mai
Muszyńskiej. Zanim na dużym boisku
pojawili się dorośli piłkarze, swój mecz rozegrały drużyny 10-latków: KS Magnice i FC
Wrocław. Wszyscy uczestnicy tego spotkania otrzymali bilety na mecz Ekstraklasy: Śląsk Wrocław - Cracovia oraz zostali
obdarowani słodkościami, podobnie jak
wszystkie pozostałe dzieci uczestniczące
w tej sportowej imprezie (słodycze przygotowali sołtys i rada sołecka Magnic).
Organizacja imprezy stała na wysokim
poziomie, nie tylko sportowym. Było coś
dla ducha i coś dla ciała, a po emocjach
sportowych można było potańczyć przy
muzyce mechanicznej. Organizatorzy Magnickego Lata 2019 są wdzięczni za pomoc
i wsparcie wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, że impreza zakończyła się
wielkim sukcesem. Szczególne podziękowania kierują do Pani Sołtys Marii Szafraniec i rady sołeckiej za udostępnienie namiotu, ławek i stołów oraz przygotowanie
posiłków, a także dziękują Stanisławowi
Szczerbie, Piotrowi Kurzątkowskiemu,
Radkowi Grześków i Giuseppe Gangemi
za wsparcie finansowe.
Janusz Kołodziej

Nabór do Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce!
Już 15.09.2019 r. Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie dzieci urodzone w roku 2010 i wcześniej do udziału
w testach kwalifikujących do Akademii Piłkarskiej Gminy Kobierzyce, które odbędą się
na nowym boisku ze sztuczną murawą na
stadionie w Kobierzycach. Testy rozpoczną
się o godz. 12:00. W ramach testów uczest-

nicy wykonają określone zadania sprawnościowe, które zostaną ocenione przez trenerów. Są to: zwroty z piłką, bieg bez piłki,
drybling, żonglerka nogą, gra kontrolna
(mecz). Akademia Piłkarska Gminy Kobierzyce jest sekcją, która skupia najbardziej
utalentowanych zawodników, reprezentujących jednocześnie kluby sportowe.

Celem treningów jest podnoszenie poziomu sportowego i doszkalanie zawodników
w oparciu o program szkoleniowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zawodnicy trenują
2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy
w godz. 16:30-18:00 na stadionie sportowym (boisko naturalne / sztuczna nawierzchnia) lub w Hali Sportowo-Widowi-

skowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach.
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia uczestnikom transport na zajęcia.
Zapraszamy! Spróbuj swoich sił! Możesz
się wiele nauczyć! Informacje o Akademii
Piłkarskiej Gminy Kobierzyce znajdują się
na naszej stronie: www.sport-kobierzyce.pl,
w zakładce: Aktywności.

