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Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat

9 września br., po przerwie wakacyjnej, odbyła się XL Sesja Rady Gminy Kobierzyce.
W trakcie obrad zostało podjętych 16 uchwał.
Dotyczyły one m.in.: zmiany budżetu Gminy
Kobierzyce na 2022 rok; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce; zwolnień
z podatku od nieruchomości na wspieranie
nowych inwestycji w ramach regionalnej

pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla
małych, średnich i dużych przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Gminy Kobierzyce; wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym
przez Gminę Kobierzyce oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie; ustalenia
opłaty za świadczenia udzielane przez przed-

szkola publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez
Gminę Kobierzyce; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
uchwały znajdują się na stronie internetowej
Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny całą dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp.;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno-chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody, itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

KOMISARIAT POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 40-41
Dyżurny Komisariatu
(całodobowo)
tel. 47 871 68 40

Kierownik Referatu Prewencji
asp. sztab. Adrian Ćwiek
tel. 47 871 68 21

mł. asp. Szymon Młynarczyk

sierż. sztab. Sebastian Michalak

st. sierż. Grzegorz Gregoryczyk

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541 (w godzinach urzędowania)
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 27
kom. 797 306 209 (w godzinach urzędowania)
sebastian.michalak@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329 (w godzinach urzędowania)
grzegorz.gregoryczyk@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 wszystkie nr nieparzyste i nr parzyste 2-26, ul. Kolejowa,
ul. Błękitna, ul. Słoneczna nr parzyste, ul. Tęczowa nr parzyste,
ul. Ogrodowa 42-68 oraz nr 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 nr nieparzyste od ul. Słonecznej
do ul. Świerkowej, ul. Słoneczna 1-11, ul. Tęczowa nr nieparzyste,
ul. Logistyczna, ul. Pannatoni, ul. Amazon)

Komendant Komisariatu Policji
podinsp. Paweł Szubert
tel. 47 871 68 20

DZIELNICOWI

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
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• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
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Porozmawiajmy o wiejskich świetlicach

– Jaki wpływ na realizację programu dudowy świetlic ma obecna sytuacja polityczno-gospodarcza?

w przyszłym roku. Do zakończenia całego
programu budowy świetlic wiejskich w Gminie Kobierzyce pozostało nam niewiele. ChceRyszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce my zbudować takie obiekty w Żurawicach
– Nie chciałbym po raz kolejny mówić o pande- i Biskupicach Podgórnych, bo tam takich świemii koronawirusa, zbrojnej napaści na Ukrainę tlic nie ma, oraz wybudować nową świetlicę
i wpływie tych wydarzeń na sytuację w bu- w Pełczycach. Realizacja tych zamierzeń spradownictwie, bowiem są to sprawy doskonale wi, że będziemy mogli ogłosić, iż mamy świetliznane. Po problemach z przetargami, trud- cę w każdej miejscowości naszej gminy.
nościami z wyłonieniem wykonawców tego Piotr Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobietypu inwestycji, wzrostem cen materiałów rzyce – Takie były założenia, gdy rozpoczybudowlanych i usług w tym sektorze, które od nano wdrażanie w życie tego programu, by
kilku miesięcy zauważalne są w całym kraju, w każdym sołectwie istniał obiekt, w którym
możemy powiedzieć, że ‹wychodzimy powoli mieszkańcy będą mogli się spotykać, realizona prostą›. Aktualnie budujemy świetlicę wać swoje pasje, rozwijać zainteresowania,
w miejscowości Nowiny, na którą otrzyma- bądź organizować różnego rodzaju zabawy
liśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu. Ta okolicznościowe lub uroczystości o charakterze
inwestycja powinna zostać zrealizowana rodzinnym. To z założenia miały być i w więk-

Świetlica w Chrzanowie

szości przypadków są miejsca służące integracji mieszkańców, tworzeniu lokalnej tożsamości, poruszaniu nurtujących ich problemów
na zebraniach wiejskich z władzami samorządowymi gminy. W wielu miejscowościach
działają tzw. świetlice środowiskowe dla dzieci
i młodzieży, kółka zainteresowań, prowadzone
są zajęcia przez pracowników lub instruktorów z KOK, bądź KOSiR. To wszystko racja, ale
musimy zdać sobie sprawę z tego, że mając te
obiekty trzeba poszukiwać cały czas nowych
rozwiązań, by jeszcze bardziej efektywnie je
wykorzystywać. Czasami zdarza się tak, że budynek stoi pusty przez kilka dni w tygodniu,
a jest wykorzystywany sporadycznie najczęściej w weekendy.
– Jak temu zaradzić?

RP – Uważam, że z naszej strony zrobiliśmy
wiele, by zachęcić ludzi do aktywności. Wybudowane zostały obiekty nowoczesne, bardzo
dobrze wyposażone, z zapleczem gastronomicznym i proszę mi wierzyć – nie jest to powszechnie spotykane w naszym kraju. Baza
jest, tylko czasami chęci brak, by takie obiekty tętniły życiem przez cały tydzień.
PK – W ostatnim czasie sytuacja zmusiła nas
do wykorzystania tych obiektów w innym
celu. Stały się miejscem tymczasowego pobytu
dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Obecnie w naszych obiektach mieszka około 60
osób w: Krzyżowicach, Małuszowie, Szczepankowicach, Jaszowicach i Wierzbicach.
– Dziękuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej

Świetlica w Racławicach Wielkich
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Giełda przedsiębiorców
w siedzibie SPZK

W sobotę 10 września 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi
Kobierzyckiej w Bielanach Wrocławskich
odbyła się Giełda Firm i Małej Przedsiębiorczości. Wśród wystawców znalazły się firmy,
które zajmują się wentylacją i klimatyzacją,
projektowaniem i produkcją mebli, projektowaniem i szyciem ubranek dla psów,
diagnostyką samochodową i badaniami
technicznymi pojazdów. Byli też przedstawiciele szkoły językowej, firmy zajmujące
się ochroną mienia, oraz świadczące usługi
detektywistyczne, radca prawny oraz firma
zajmująca się medycyną integralną. Każdy
z przedstawicieli miał możliwość krótkiej
prezentacji swojej działalności, wymieniano
kontakty i nawiązano znajomości.

spotkania się i zaprezentowania swojego dorobku. Mimo, że na naszym terenie działają
duże firmy o znaczeniu światowym, władze
samorządowe Gminy Kobierzyce od wielu lat
wspierają tzw. małą przedsiębiorczość, gdyż
uważamy, że tworzy ona nowe miejsca pracy,
ma lokalny charakter i w sposób istotny przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszej
gminy, nie wspominając o tym, że podatki od
tych firm również zasilają gminny budżet – powiedział obecny na spotkaniu Piotr Kopeć,
Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce.

Miłym akcentem spotkania był koncert grupy Just Be oraz Aleksandry Krzesłowskiej
z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, działającej i ćwiczącej pod kierunkiem Lili Reszke.
Dziewczęta zaprezentowały wysoki poziom
– Bardzo się cieszę, że po przerwie spowo- wokalny i potwierdziły, że drzemie w nich
dowanej pandemią koronawirusa w Polsce, duży potencjał, a starannie dobrany reperprzedstawiciele małych i średnich firm, nie tyl- tuar, pasujący do klubowego charakteru
ko z terenu Gminy Kobierzyce, mieli okazję do uroczystości, wprowadził zebranych w bardzo przyjemny nastrój. Piotr Kopeć w towarzystwie Wiesława Gaczyńskiego – prezesa
SPZK wręczyli puchary i nagrody ufundowane m.in. przez gminny urząd zwycięzcom
specjalnie rozegranego z okazji giełdy firm
turnieju brydża sportowego o Puchar SPZK.
Zwycięzcami zostali: Jerzy Iwachów – Janusz
Kołodziej, drugie miejsce zajęli: Marta Rak –
Dariusz Zięzio, a trzecie: Danuta Mickiewicz-Kłys i Zbigniew Kłys. Zebranym smakował
poczęstunek, a udane spotkanie zakończył
wieczorek taneczny, przy muzyce, którą prezentował DJ Ostry.
Janusz Kołodziej

Biała Niedziela

Połączenie promocji zdrowia, profilaktyki
chorób, edukacji zdrowotnej oraz zabawy, to motyw przewodni zorganizowanej
przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego akcji
medycznej pn.: Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim. Podczas V edycji wydarzenia, z bezpłatnych badań i konsultacji
medycznych, mogli do tej pory skorzystać
mieszkańcy gmin: Kąty Wrocławskie oraz
Kobierzyce.

zarejestrowało się jako potencjalni dawcy
szpiku – fundacja DKMS.

Na stoisku Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia można było szybko
i sprawnie zaopatrzyć się w Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – wydano
ponad 90 kart i 250 pakietów informacyjnych.
O programach profilaktycznych w zakresie
skutecznego przeciwdziałania zakażeniom,
edukowała młodszych i starszych Powiatowa
4 września przy Kobierzyckim Ośrodku Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we WrocłaSportu i Rekreacji, odwiedzający białe mia- wiu. Przeciw COVID-19 zaszczepiło się 8 osób.
steczko skorzystali z szerokiej oferty badań, Ponadto u specjalistów z zakresu ginekoloobejmujących m.in. profilaktykę kardiologicz- gii i położnictwa można było dowiedzieć się
ną (wykonywanie badań EKG i ABI, obliczanie wszystkiego o profilaktyce wirusa HPV i zapowskaźnika BMI, analiza składu ciała, pomiar bieganiu występowania raka szyjki macicy.
ciśnienia krwi, pomiar tętna i saturacji, pomiar Do dyspozycji uczestników byli także inni
poziomu cholesterolu i glukozy, wskazanie partnerzy akcji: Probiolife, Powiatowy Rzecznik
właściwej diety oraz porad, co zrobić, aby zapo- Konsumenta, Powiatowe Centrum Pomocy
biec nadciśnieniu tętniczemu krwi i nadwadze), Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Saw której wzięło udział aż 126 osób. Ponad 50 mopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Poosób poddało się diagnostyce w kierunku czer- wiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich.
niaka – raka skóry, natomiast w kierunku osteKomenda Miejska Policji przygotowała staoporozy – ponad 50 osób. Wzrok zbadało ponowisko znakowania rowerów i odpowiadała
nad 180 osób, spirometrię wykonano u ponad
na pytania dotyczące zagrożeń i profilaktyki
50 osób. Z badania cytologicznego skorzystało
w miejscu wypoczynku.
ponad 20 kobiet. Na badanie trychologiczne
Anna Wojtysiak
wskazane w przypadkach każdego schorzenia
skóry głowy i włosów zdecydowało się ponad
60 osób, natomiast na badanie fizjoterapeutyczne ponad 20 osób. Uczestnicy uzyskali wiedzę praktyczną z zakresu samobadania piersi
i jąder na silikonowych fantomach, zawierających różnej wielkości guzki, co ułatwia rozpoznanie u siebie niepokojących zmian.
W mobilnym punkcie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wrocławia,
12 osób oddało ponad 5 litrów krwi. 28 osób
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Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty

3023 uczniów szkół podstawowych oraz
1088 przedszkolaków w Gminie Kobierzyce uroczyście zainaugurowało rok
szkolny 2022/2023. Ze szczególnym
przejęciem rozpoczęło naukę 390 pierwszoklasistów. W nowym roku szkolnym
przybyło więcej uczniów do klas pierwszych i do przedszkoli w porównaniu do
roku poprzedniego. Wymagało to zakupu
wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
a także zmiany organizacji zajęć w niektórych jednostkach. Podczas wakacji
w szkołach przeprowadzone zostały prace remontowe m.in.: wymiana i konserwa-

cja urządzeń kuchennych i sprzętu szkolnego, modernizacja sieci WiFi czy naprawa
urządzeń na placach zabaw. Trwa rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wysokiej oraz remont elewacji, w ramach
kompleksowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim. Trwają prace przygotowawcze do
rozbudowy kolejnych szkół: w Tyńcu Małym i Pustkowie Żurawskim.

Kontynuowany jest program nauki pływania dla uczniów klas III w szkołach podstawowych. Do wszystkich uczniów klas
IV-VIII skierowany jest również Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce, którego głównym celem
jest promowanie i materialne wspieranie
uzdolnionych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w różnych sferach działalności
W ofercie szkół znajduje się wiele zajęć po- naukowej i artystycznej. Wszystkie gminne
zalekcyjnych, które umożliwią rozwój zainte- szkoły podstawowe realizować będą proresowań i uzdolnień uczniów, a także pomo- gram wspierający realizację zajęć dydakgą uczniom pokonywać trudności w nauce. tycznych o nazwie: Zapewnienie równego

dostępu do edukacji w szkołach podstawowych, który finansowany jest ze środków
unijnych.
Wszystkie działania gminy zmierzają do tego,
aby zapewnić bezpieczne i przyjazne warunki do nauki i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów.
Życzymy wszystkim uczniom, aby odnosili
w tym roku szkolnym wiele sukcesów, rozwijając swoje pasje i zainteresowania,
a wszystkim pracownikom oświaty dużo
wytrwałości i satysfakcji z pracy.
Anna Wilisowska
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Święto Plonów – Dożynki Gminne – Kobierzyce 2022 r.

Tradycji stało się zadość! Ostatnia niedziela
sierpnia w Gminie Kobierzyce podziękowała rolnikom za trud ich codziennej pracy.
Tego dnia wszyscy mieszkańcy wyrazili
wdzięczność za tegoroczne plony. Obchody dożynkowe zainaugurowała msza święta, która odbyła się w kościele parafialnym
w Kobierzycach. Uroczysta msza została
odprawiona przez ks. proboszcza Andrzeja
Jacaka oraz uświetniona przez chór Diament, orkiestrę dętą oraz jedną z wychowanek sekcji Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Później barwnym korowodem ruszyliśmy
spod kościoła na teren stadionu sportowego,
gdzie odbyły się główne uroczystości. Szczególną uwagę podczas przemarszu zwracały
na siebie zespoły, które wraz z Ochotniczą
Strażą Pożarną (Kobierzyce, Pustków Żurawski
i Pustków Wilczkowski) prowadziły pochód.
Szliśmy w akompaniamencie Orkiestry Dętej
KOK, zespołu Jarzębina, Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Jedliniok oraz orkiestry
dętej z Husowa. W korowodzie nie zabrakło
również wieńca dożynkowego, który został
przewieziony na odrestaurowanym traktorze przez Witka Obieżyświata (Witold Zygarlicki). Uroczystości na stadionie rozpoczęły
się wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Ceremoniały przekazania chleba przez
Starostów Dożynek (Tomasz Piotrowski
i Małgorzata Winter) oraz misterium chleba
przeplatane były występami zespołu Jedliniok. Część oficjalna nie mogła się odbyć
bez okolicznościowych przemówień: Wójta
Gminy Kobierzyce – Ryszarda Pacholika,

Posła na Sejm RP – Jacka Protasiewicza, Lubomira Vrbickiego – byłego Starostę Partnerskiej Gminy Kobeřice, który w imieniu Lukáša
Kubnego, obecnego starosty odczytał list
gratulacyjny. Część rozrywkowo-artystyczna rozpoczęta została przez zespół folklorystyczny Jarzębina, później na scenie pojawił
się zespół International Music Group TM, wysłuchaliśmy koncertu zespołu No Name, reprezentującego Kobierzycki Ośrodek Kultury.
Mocniejsze brzmienia zaprezentował zespół
Nadmiar, który poprzedzał występy gwiazd
wieczoru. W tym roku na scenie widowiskowej zagościł Piotr Cugowski i Małgorzata
Ostrowska, których koncerty zwieńczyły
Święto Plonów.
W strefie rekreacyjnej zostały zorganizowane
warsztaty dla dzieci przeprowadzone przez
Dział Sekcji Kulturalnych Kobierzyckiego
Ośrodka Kultury, nie zabrakło też tradycyjnych dmuchańców i eurobungee, o atrakcje
dla dzieci zadbał również Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska i Tor Wyścigów Konnych
– Partynice. Konkursy dla dzieci i sołtysów
Gminy Kobierzyce prowadzone były pod hasłem: Wiejska Olimpiada. Dożynkom, jak co
roku, towarzyszyły stoiska gastronomiczne,
rękodzielnicze i kół gospodyń wiejskich.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, reklamodawcom, partnerom oraz wszystkim tym,
którzy przyczynili się swoją ciężką pracą do
organizacji Dożynek Gminnych w Kobierzycach, a szczególnie sponsorowi platynowemu: firmie Stena Recycling; sponsorom

srebrnym: Kobierzyckiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., firmie
Cargill, sponsorom brązowym: firmie Alba
i Leoni; reklamodawcom: Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Warta, Media Markt, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kobierzycach, Bankowi Spółdzielczemu w Kobierzycach; partnerom: Centrum Ślęza, Cosinus Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych, Tor
Wyścigów Konnych – Wrocław Partynice,

NZOZ Twój Lekarz w Kobierzycach, Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska, Pracowni Roślinnej Poszła w Las, Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego – KRUS, oddział
we Wrocławiu. Dziękujemy również Centrum
Auchan Bielany za pomoc w realizacji misterium chleba oraz kołom gospodyń wiejskich:
w Domasławiu, Pustkowie Wilczkowskim,
Tyńcu nad Ślęzą i Ślęzie.
Ewelina Grabowska / fot. Maciej Wełyczko
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Festiwal 4 Żywiołów za nami - piękny koniec lata!
4 września br. na stadionie w Kobierzycach,
po dwóch latach nieobecności, odbył się Festiwal 4 Żywiołów – doroczne święto pięciu
gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Lider A4. Było kolorowo, smacznie,
wesoło, a i pogoda stanęła na wysokości
zadania. Imprezę poprowadził Janusz Kołodziej, a gości przywitał Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik. Na festiwalowym
jarmarku każdy mógł znaleźć coś dla siebie,
zarówno przepiękne rękodzieło, jaki i coś
na przyjemne połechtanie zmysłu smaku.
O oprawę muzyczną zadbali ze sceny liczni
artyści: grupa kabaretowa Serion z Siechnic,
zespół Kantata (Siechnice), sekcje wokalne
z Domaniowa i Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury, Orkiestra Dęta OSP Domaniów,
Orkiestra Dęta Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury, dalej koncerty zespołów: Mokosza,
Bardziej i Red Dywan, a poderwał wszystkich do tańca i zatańczył nam zespół Hanka.
Gminne ośrodki kultury i sportu prowadziły
liczne warsztaty plastyczne i sportowe. Koło
Gospodyń Wiejskich z Piskorzówka uraczyło
wszystkich chętnych wspaniałymi powidłami
śliwkowymi i warsztatem śliwkowym, a Folwark Solna warsztatami ziemniaka. Atmosfera była niesamowita! Ale wróćmy jeszcze na
chwilę do wystawców jarmarku i tego, kto i co
prezentował:
Nina Nazdrowicz – ceramika i świece;
Piekarnia VITAFIT – pieczywo i kwasy chlebowe;
Krystyna Jurak – galanteria, ozdoby, dekoracje;
Pasieka Smolecka – miody i produkty pszczele;
Winnica Katarzyna – oferta win, winogrona, świece;
Marzanna Wysocka – tkactwo, przędzenie i dzianina
artystyczna;
Dary Natury – soki, dżemy;
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej – eksponaty historyczne, publikacje;
Browar Caminus – piwo kraftowe;
Pasieka Kubusia – miody i produkty pszczele;
Dekoratornia – kwiaty, kompozycje kwiatowe, obrazy;
Folwark Solna – płody rolne;

Katarzyna Georgiou – twórczość pisana, zielarstwo;
Marzena Płatek – zielone kompozycje kwiatowe;
Warsztat Rzeczy Ładnych – łapacze snów, makramy,
dekoracje;
Angelika Dawidowicz – obrazy, koszulki malowane,
szkatułki, biżuteria;
Wędzarnia Dymek – wędliny, własnej produkcji konserwy, ryby i sery wędzone;
Klub Pozytywnego Myślenia Świeże Borowiki – dekoracje, ciasta, przetwory;
Renata Banach-Wyskiel i Krzysztof Świder – psychodietetyka, naturoterapia i refleksologia;
Finezyjnie-Art. – drewniane anioły, deski, ozdoby,
drewniane, przedmioty użytkowe;
Katarzyna Nietrybowska – ozdoby i dekoracje szydełkowe;
Magdalena Weber – produkty z miąższu aloesowego.
Wszystkim wystawcom, artystom, współorganizatorom, obsłudze festiwalu oraz licznym
uczestnikom imprezy serdecznie dziękujemy! Bez Was nie byłoby święta!
Stowarzyszenie Lider A4
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Lato 2022 z Kołem
Turystycznym TPD
w Kobierzycach
Tegoroczne wakacje przechodzą do wspomnień. Realizowaliśmy dwa programy: Organizacja akcji letniej oraz wyjazdy
edukacyjne – wycieczki dofinansowane
przez Gminę Kobierzyce. 137 dzieci i młodzieży uczestniczyło w 4 turnusach kolonii:
w Grzybowie, Pogorzelicy (2 turnusy) oraz
Starym Borku. Oprócz plażowania, kąpieli
morskich, spacerów i zabaw sportowych
byliśmy na poligonie wojskowym, na spływie
kajakowym rzeką Regą, przejechaliśmy się
kolejką turystyczną do Trzęsacza i Niechorza,
byliśmy na Dzikim Zachodze w Zieleniewie.
Zwiedzaliśmy: Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Dźwiżyno, Kołobrzeg, Trzęsacz, Niechorze.
Uczestniczyliśmy w dyskotekach, ogniskach,
pochodach i imprezach miejscowych np.
w Święcie Śledzia oraz Dniach Wojska Polskiego 15 sierpnia. 193 dzieci wyjechało
z nami na 6 wycieczek edukacyjno-krajobrazowych. Były to kilkudniowe wycieczki:
do Krakowa i Energylandii, w Pieniny, do
Trójmiasta, na Mazury oraz po Dolnym Śląsku: Wojsławice, Ząbkowice Śląskie, Bardo,
Pęgów i Bagno. Uczestnicy poznali wiele
ciekawych miejsc w Polsce: zabytki Krakowa, piękne Pieniny ze spływem Dunajcem,
Gdynię – Oksywie, Orłowo, oceanarium, port
z pokładu statku, Centrum Filmowe, Sopot
z molem i deptakiem, Gdańsk – jego Sta-

Piknik międzypokoleniowy

rówkę, przystań statków pasażerskich nad
Wełtawą. Pobyt na Mazurach to zwiedzanie
i relaks: w drodze byliśmy w Świętej Lipce,
Giżycku, Elblągu. Spacerowaliśmy promenadą w Mikołajkach, byliśmy w wielu marinach
(portach żaglowych Mazur), w stadninie
koni polskich, w wyłuszczarni szyszek w Rucianem-Nida, osadzie Starowierców, w ZOO
dzikich zwierząt, w leśniczówce Gałczyńskiego w Praniu, na promie, na śluzie Guzianka
i wielu uroczych zakątkach Mazur. Odwiedziliśmy też piękne plaże i kąpieliska. Około 100
dzieci uczestniczyło oraz bawiło się w Parku
Rozrywki i Nauki w Energylandii. Najmłodsze
dzieci podziwiały świat roślin w Wojsławicach, były w Bardzie i Ząbkowicach Śląskich,
zaprzyjaźniły się ze zwierzętami w Pęgowie
i poznały uroczy zakątek Polski w Bagnie.
W ciągu wielu tygodni wakacji dopisała pogoda, dzieci w pełni wykorzystały ten czas
aby wypoczętymi wrócić do szkoły. Serdecznie dziękujemy wychowawcom, dzięki
którym wakacje przebiegły szczęśliwie oraz
samorządowi Gminy Kobierzyce, Zarządowi
Banku Spółdzielczego i Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kobierzycach za wparcie
finansowe naszych działań.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób starszych i niepełnosprawnych, promocja rodziny, integracja środowiska lokalnego – to główne założenia Pikniku Międzypokoleniowego, zorganizowanego przez
Grażyna Tadeusiak Dzienny Dom Pomocy w Tyńcu Małym.
Przewodnicząca Koła Turystycznego Dzienny Dom Pomocy w Tyńcu Małym przeznaczony jest dla 30 osób powyżej 60-ego

– Nasze seniorki i seniorzy często mówią
o swoich rodzinach, chwalą się wnukami,
opowiadają o ich talentach i osiągnięciach.
Pomyśleliśmy, że taki piknik to idealny pretekst do tego, żeby się spotkać i poznać.
– mówi Sylwia Bajek kierownik Dziennego
Domu Pomocy w Tyńcu Małym.
Piknik Międzypokoleniowy odbył się dzięki
wsparciu finansowym w ramach Programu
Wieloletniego Senior+ Moduł II Zapewnienie
funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.
Do udziału w pikniku zostali zaproszeni: wójtowie: Ryszard Pacholik i Piotr Kopeć, Sekretarz Maria Wilk, Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łoposzko oraz sołtys wsi Tyniec Mały
Janusz Gargała.

Opaski dla seniorów
Seniorzy z Gminy Kobierzyce korzystają
z opasek bezpieczeństwa. Urządzenia
przypominają zegarek, ale są wyposażone
w specjalny przycisk umożliwiający bezpośrednie połączenie z pomocą medyczną
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

roku życia, które nie są aktywne zawodowo
i mieszkają na terenie Gminy Kobierzyce.
Opiekunowie zapewniają podopiecznym
pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej.

nami w centrum obsługi oraz monitorujące
podstawowe funkcje życiowe. W ten sposób
osoba w każdej chwili może połączyć się z dyspozytorem telecentrum, który w zależności od
sytuacji podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. Może on np. udzielić
Opaski na odległość to nowoczesna metoda wsparcia emocjonalnego przez telefon, posprawowania opieki nad osobami starszy- prosić kogoś z otoczenia o podjęcie interwencji
mi, chorymi, po przebytych zabiegach me- lub wezwać pogotowie. – mówi Ludwika Tedycznych, z niepełnosprawnościami, którzy resa Oszczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kobierzycki Ośrodek Kultury zaprasza
czasowo lub na stałe wymagają wsparcia Pomocy Społecznej, odpowiedzialnego za chętnych na zajęcia kulturalne, które odbywają się w następujących obiektach na
w codziennym funkcjonowaniu. Niewielkie realizację programu.
urządzenia to forma teleopieki, która w sytu- Opaski zostały zakupione ze środków finan- terenie Gminy Kobierzyce: Kobierzyce (ul.
acji zagrożenia pozwala na natychmiastową sowych pochodzących z Funduszu Przeciw- Ludowa 7), Tyniec Mały (ul. Damasławka
działania COVID-19 w ramach programu Kor- 10), Bielany Wrocławskie, (ul. Akacjowa
reakcję.
– Opaski to urządzenia proste w obsłudze, pus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. W Gminie 1-szkoła), Ślęza (ul. Główna 23A, ul. Przywyposażone są w przycisk bezpieczeństwa Kobierzyce może z nich skorzystać trzydzie- stankowa 2) oraz Wysoka (ul. Chabrowa 4).
SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski stu seniorów. Program będzie realizowany Informacje dodatkowe (o sekcjach, świetlioraz lokalizator GPS. Posiadają także funkcje do końca roku. Udział w nim jest całkowicie cach czy zapisach na zajęcia) – dział sekcji
kulturalnych i świetlic profilaktyki środowiumożliwiające komunikowanie się z opieku- bezpłatny.
Izabela Tylewska-Smuda skowej:

Gracjana Rutkowska

Zapisy na zajęcia
kulturalne KOK
Joanna Szymkowska – tel. 669 627 200
(sekcje i świetlice) jszymkowska@kultura-kobierzyce.pl
Dorota Fąfara – tel. 608 329 418
(sekcje) dfafara@kultura-kobierzyce.pl
Aneta Siadaczka – tel. 663 994 000, 71 3111 200 wew. 27
(sekcje) asiadaczka@kultura-kobierzyce.pl
Marta Filas-Wrona – tel. 665 261 777
(świetlice) mfilaswrona@kultura-kobierzyce.pl
Strona internetowa Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury: www.kultura-kobierzyce.pl
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Pełczyce mają 700 lat!

W sobotę, 10 września 2022 roku w Pełczycach obchodziliśmy uroczyście 700-lecie
pierwszej zachowanej wzmianki o wsi
w źródłach historycznych. Świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji mieszkańców pod przewodnictwem proboszcza
ks. Bogdana Michalskiego, zorganizowanej
w plenerze z udziałem chóru Diament.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik, jego zastępca Piotr Kopeć, gminny
radny Adam Raś oraz sołtyska Kuklic Kamila Kołaszewska. Oficjalną część obchodów
rozpoczął sołtys wsi Pełczyce Łukasz Milczarek, który wraz Agatą Kotalą z rady sołeckiej
podziękowali wszystkim zgromadzonym za
udział i pomoc w organizacji dnia 700-lecia,
a także zaprosili do aktywnego spędzenia
czasu i zabawy w ramach przygotowanych na
ten dzień atrakcji. Mieszkańcy przygotowali
wystawę o historii Pełczyc, a na planszach zobaczyć można było między innymi oś czasu

z pierwszą wzmianką o miejscowości, datowaną na 1322 r. oraz zdjęcia z prywatnych
archiwów mieszkańców. Wystawa zatytułowana Pełczyce wczoraj i dziś cieszyła się sporym zainteresowaniem, co zainspirowało jej
twórców do stworzenia na jej podstawie kroniki Pełczyc. Odwiedzający wystawę chętnie
wpisywali się do księgi pamiątkowej. Najmłodsi mieszkańcy korzystali z przygotowanych dla nich specjalnych atrakcji, a pozostali
– wysłuchać koncertów chóru Diament oraz
zespołu Jarzębina i spontanicznego występu
wokalnego Zosi Lee. Gwiazdą wieczoru był
miejscowy zespół rockowy – Stan Surowy.
Lider kapeli Paweł Korkuś specjalnie na tę
okazję napisał tekst utworu: Pełczyce, w którym w żartobliwy sposób przemieszał fakty
historyczne dotyczące Pełczyc z dzisiejszymi
osobami i zdarzeniami. Wieczorną zabawę do
białego rana poprowadził zespół Heaven.
Łukasz Milczarek
sołtys wsi Pełczyce
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Kolejna edycja projektu
socjalnego „Radość dziecka
ponad wszystko”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach 31 sierpnia br. zrealizował kolejną edycję projektu socjalnego pod nazwą:
Radość dziecka ponad wszystko. W projekcie
wzięło udział 30 dzieci wraz z opiekunami
z terenu Gminy Kobierzyce. Wśród uczestników były również dzieci pochodzące z Ukrainy. Projekt socjalny udało się zrealizować
dzięki przychylności i hojności Loopy's World
i Pizzy Hut w Bielanach Wrocławskich. Koniec
wakacji dzieci spędziły na beztroskiej zabawie, w pełnym atrakcji Centrum Rozrywki.

Po szaleństwach w gąszczu tuneli, zjeżdżalni
i trampolin, najmłodsi i ich opiekunowi mogli odpocząć przy kilkunastu talerzach dużej
pizzy. Wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni.
Nad realizacją projektu socjalnego czuwali
pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce: Anna
Czerwińska i Mariola Sikora. Wierzymy, że
wspólna zabawa przyczyniła się do uśmiechu na twarzach dzieci oraz integracji międzynarodowej.
Ludwika Teresa Oszczyk
Dyrektor GOPS

Do czego powinny służyć
kosze na śmieci?
Kable, gruz, kartony – to odpady, które
zamiast do odpowiednich pojemników
lub PSZOK coraz częściej trafiają do, albo
obok, ulicznych koszy na terenie Gminy
Kobierzyce. W związku z nagminnym wykorzystywaniem pojemników niezgodnie
z ich przeznaczeniem, przypominamy że
kosze uliczne nie służą do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych, czy działalności gospodarczej.
Kosze uliczne to niewielkie pojemniki na niewielkie odpady, których w danej chwili nie
możemy się pozbyć, np.: butelka po wodzie
czy soku, pojemnik po jogurcie, papierek je za to dodatkowe koszty ponoszone przez
wszystkich mieszkańców.
z batonika itp.
Na terenie Gminy Kobierzyce ustawionych
jest ponad 700 koszy ulicznych. Znajdują
się m.in.: w ciągach pieszych, pieszo-rowerowych, przy placach zabaw oraz przystankach. Ponad 500 z nich opróżnianych jest raz
w tygodniu. Z pozostałych śmieci wywożone
są dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. To
częstotliwość wystarczająca do utrzymania
czystości w sytuacji, w której kosze uliczne wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.
Niestety, część koszy notorycznie zapełniana
jest odpadami z gospodarstw domowych,
a nawet gruzem. W takich przypadkach nawet codzienne opróżnianie pojemników nie
wystarczy do utrzymania porządku, generu-

Każdy ma możliwość pozbywania się śmieci w ramach gminnego systemu odbioru
odpadów. Prosimy jednak o stosowanie się
do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych, wytwarzanych w gospodarstwach
domowych, do własnych pojemników oraz
nieodpłatnie do kontenerów na odpady
wielkogabarytowe lub PSZOK-u.
Przypominamy, że wyrzucanie do koszy
ulicznych odpadów z gospodarstw domowych czy prowadzonej działalności gospodarczej jest zabronione. Czystość naszej
gminy zależy przede wszystkim od nas i od
tego, jak dbamy o nasze otoczenie.
UGK

10 SPORT

KPR Gminy Kobierzyce liderem rozgrywek PGNiG
Superligi Kobiet

Udanie rozpoczęły nowy sezon PGNiG Superligi piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce, które w pierwszym meczu 45-22 pokonały wracający do elity KPR.
Ruch Chorzów, a tydzień później okazały się
lepsze (28-23), od drużyny Młyny Stoisław Koszalin. Przed meczem z Ruchem nagrodę dla
najlepszej zawodniczki maja w poprzedniej
rundzie PGNiG Superligi kobiet odebrała
Beata Kowalczyk.
Wynik spotkania otworzyła Alona Shupyk,
a chwilę później nasza drużyna prowadziła już
3-0 (3’). Przyjezdne miały problem ze sforsowaniem dobrze pracującej obrony kobierzyczanek i od samego początku musiały gonić
rywalki (5-2 w 5’). Podopieczne Valentyna
Vakuly długo rozgrywały swoje akcje, ale nie
przynosiło to pożądanego efektu. Pierwsza
połowa zakończyła się wysokim prowadzeniem gospodyń: 24-11. Po zmianie stron kobierzyczanki jedynie powiększały swój dorobek
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bramkowy. Po trafieniu z rzutu karnego Oliwi
Domagalskiej różnica wynosiła już piętnaście
oczek (27-12 w 33’). Z drugiej strony boiska wyróżniała się Natalia Kolonko, która prowadziła
ofensywę Ruchu (32-15 w 41’). Na parkiecie
widoczna była jednak wyraźna dominacja gospodyń. Edyta Majdzińska rotowała składem,
a mimo to jej zespół zwyciężył pewnie 45-22.

za wywalczenie Pucharu Polski i brązowego
medalu w ubiegłym sezonie PGNiG Superligi
kobiet. Następnie zawodniczki przystąpiły
do krojenia tortu, którym zostali obdarowani
wszyscy kibice, dopingujący naszą drużynę
w zwycięskim meczu z Ruchem Chorzów.

KPR Gminy Kobierzyce w swoim drugim meczu PGNiG Superligi Kobiet, rozegranym
MVP spotkania została wybrana Natalia 16 września br. pokonał zespół Młynów StoJanas, a najlepszą zawodniczką drużyny isław Koszalin. Spotkanie było bardzo wyrówprzeciwnej została Marcelina Polańska. Po nane od samego początku, ale ostatecznie
zakończonym spotkaniu odbyła się miła podopieczne Edyty Majdzińskiej zdobyły
uroczystość. Na środek parkietu wjechał komplet punktów, wygrywając 28-25. MVP
okazały tort, a Wójt Gminy Kobierzyce Ry- spotkania została wybrana Aleksandra Tomszard Pacholik, Przewodniczący Rady Gmi- czyk, a najlepszą zawodniczką drużyny przeny Henryk Łoposzko i Zastępca Wójta Piotr ciwnej została Aleksandra Zaleśny.
Kopeć wręczyli zawodniczkom i sztabowi
Marta Trzeciakiewicz
trenerskiemu piękne róże, w podziękowaniu
fot. Michał Ciechanowicz

