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IKEA - OGŁOSZENIE O PRACY
W związku z rozbudową sklepu IKEA Wrocław poszukujemy do pracy:
Kasjerów, Kucharzy i Pracowników Restauracji, Sprzedawców, Magazynierów.
Poszukujemy osób, które:
są entuzjastycznie nastawione do klienta; chcą pracować w sprzedaży/gastronomii; lubią pracować
w zespole; są otwarte na zdobywanie nowej wiedzy i chętnie podejmują wyzwania; są gotowe do pracy
w trybie zmianowym (również w weekendy)
Oferujemy:
- umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej kulturze organizacyjnej i polityce personalnej (jesteśmy laureatem konkursu „Great Place to Work”),
- szansę udziału w programach rozwojowych: krajowych i międzynarodowych,
- możliwość zdobywania wiedzy z zakresu wyposażenia wnętrz, biznesu, potrzeb klienta poprzez
uczestnictwo w szkoleniach, jak również codzienną pracę,
- pracę pełną wyzwań i możliwości w przyjaznej atmosferze,
- wynagrodzenie na czas oraz pakiet świadczeń socjalnych.
Oferty prosimy aplikować przez stronę www.ikea.pl (zakładka „praca”), przesyłać na adres mailowy:
hr.wroclaw@ikea.com lub zostawiać w sklepie w dziale obsługi klienta.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Wójt Gminy Kobierzyce oraz podmioty odbierające odpady komunalne na
terenie Gminy Kobierzyce informują, że w dniu 29 września 2012 r. (sobota)
na terenie gminy przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. starych mebli, zużytego sprzętu: AGD, RTV itp.).
Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesją
(w sposób nie powodujący zagrożenia) do godziny 9:00 w wyznaczonym dniu.
Odpady wystawione po tym terminie nie będą odebrane.
Jednocześnie informuję, że nie będą zabierane odpady wysypane luzem
typu: ziemia, gruz budowlany, odpady komunalne, resztki roślinne itp., oraz
odpady sprzed posesji, której właściciele nie mają podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych!
Zachęcam do skorzystania z okazji i przeprowadzenia porządków na strychach oraz w piwnicach.

Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach
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

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

Redaguje zespół: Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus,
Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Wiesław Rytelewski, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata
Żurawska

informacje gminne
Po podpisaniu umów

Kilka słów komentarza
W poprzednim numerze biuletynu samorządowego „Moja Gmina Moja Wieś” informowaliśmy o podpisaniu kolejnych ważnych umów. Pierwsza z nich to: „Umowa
na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym”, natomiast druga to: „Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa
zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w miejscowości Wysoka”.
- Jak ważne były to wydarzenia dla Gminy
Kobierzyce?
Ryszard Pacholik - To wydarzenia o olbrzymim znaczeniu dla rozwoju naszej gminy. W wielu
miejscowościach kraju zamykane bądź łączone
są placówki oświatowe, nauczyciele i pracownicy oświatowi są zwalniani z pracy, w związku ze
zbyt małą liczbą dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym. U nas wystąpił zupełnie inny problem.
Wraz z rozwojem gospodarczym Gminy Kobierzyce i związanym z tym powstawaniem nowych
miejsc pracy w sposób istotny zwiększyła się liczba mieszkańców, szczególnie w północnej części
gminy, którzy chcą swoją przyszłość związać z tym
obszarem. Powstała zatem potrzeba budowy nowych obiektów szkolnych. Już w sierpniu rozpocz-

ną się pierwsze prace na budowie w Tyńcu Małym.
Będzie to inwestycja na niespotykaną skalę, wiążąca się z dużym obciążeniem finansowym gminnego budżetu (około 30 milionów złotych). Mamy
nadzieję, że powstanie nowego obiektu rozwiąże
problem przepełnienia klas w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym (gminna baza oświatowa dla
dzieci w wieku przedszkolnym zwiększy się o 150
miejsc). Przewidywany termin zakończenia budowy to rok 2014.
- Druga inwestycja dotyczy miejscowości
Wysoka. To również duże wyzwanie dla Gminy
Kobierzyce.
Ryszard Pacholik - Tak jest w istocie. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że będzie to kolejne przedsięwzięcie na dużą skalę, ale taka była po prostu

potrzeba chwili. Od wielu lat liczba mieszkańców
wsi Wysoka systematycznie rośnie, a co za tym
idzie, zwiększa się liczba dzieci, dla których potrzebne będą miejsca w żłobku, przedszkolu czy
szkole. W związku z tym podpisaliśmy umowę na
projektowanie kompleksu, w którym znajdą się
takie placówki, a dodatkowo powstanie tam świetlica wiejska oraz hala sportowa z infrastrukturą
towarzyszącą. Zakończenie prac projektowych
planowane jest na koniec września 2013 roku,
a zaraz po tym ogłosimy przetarg na budowę tych
obiektów. Powstanie nowych kompleksów szkolno-przedszkolnych w Tyńcu Małym i Wysokiej
zapewni Gminie Kobierzyce możliwość realizacji
zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży
na najwyższym poziomie.
- Dziękuję za komentarz.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Wybrani i wyróżnieni

Starostowie Gminnych Dożynek 2012
Tegoroczne uroczystości związane z obchodami Święta Plonów w Gminie Kobierzyce zaplanowano na dzień 26 sierpnia. Starostami dożynek będą Grażyna Falkowska z Kuklic i Artur Janecki - sołtys Budziszowa.

Grażyna Falkowska z Kuklic
- Jak Państwo przyjęli wiadomość o tym, że
będą Starostami Gminnych Dożynek Kobierzyce 2012?
Grażyna Falkowska - Przede wszystkim chcę
podkreślić, że było to dla mnie miłe zaskoczenie.
Jako żona sołtysa Kuklic wiem, co to znaczy być
tzw. „osobą publiczną”, ale nigdy nie myślałam, że
będzie to w jakimś sensie dotyczyć mojej skromnej osoby. Osobiście staram się być raczej na
uboczu, z dala od zaszczytów i oficjalnych funkcji.
Gdy ta wiadomość do mnie dotarła, zdałam sobie
sprawę jaki zaszczyt mnie spotkał. Jest to wielkie
wyróżnienie i zapewniam, że dołożę wszelkich
starań, by sprostać oczekiwaniom.
Artur Janecki - Podobnie jak w przypadku
pani Grażyny, ja również się tego nie spodziewa-

łem. Oczywiście propozycję przyjąłem z wielką
radością. Widać, że moje ponad dziesięcioletnie
„sołtysowanie” w Budziszowie zostało zauważone
i docenione przez gminne władze samorządowe,
skoro zdecydowały się na powierzenie mi tej funkcji.
- Co Państwo mogliby powiedzieć o sobie?
Grażyna Falkowska - Jak już wspomniałam,
jestem raczej osobą spokojną, nie szukającą rozgłosu. W życiu codziennym pomagam mężowi
w prowadzeniu firmy i dużego gospodarstwa rolnego. Wiem, co to rolniczy trud i jak ciężko trzeba się napracować, by coś osiągnąć. Praca na roli
wymaga poświęceń, ale też kształtuje charakter.
Można powiedzieć, że jestem po prostu żoną,
matką i zarazem babcią - zadowoloną z życia.
Artur Janecki - Jestem tak zwanym „niespokojnym duchem”, który nie znosi nudy, marazmu
i stagnacji. Ciągle gna mnie z miejsca na miejsce,
mam głowę pełną rozmaitych pomysłów (często
szalonych!) i wciąż brakuje mi czasu na ich realizację. Na codzień prowadzę wraz z żoną gospodarstwo rolne. Bardzo lubię pracę na roli, choć czasami jest to trudne i nie zawsze wdzięczne zajęcie.
Oprócz tego pomagam ojcu w kierowaniu firmą
i ciągle chciałbym coś zmieniać w swoim życiu.
- Jakie są Państwa zainteresowania, czy
mają Państwo jakieś hobby?
Grażyna Falkowska - Tempo mojego życia
bywa niekiedy tak zawrotne, że wolnych chwil
pozostaje bardzo niewiele. Lubię aktywny wypoczynek - rowerowe wycieczki, jazdę na motorze
i pływanie. W taki sposób najlepiej wypoczywam.
Artur Janecki - Uwielbiam sporty motorowe.
W telewizji często oglądam wyścigi samochodo-

we i motocyklowe. Sam też czynnie uczestniczę
w rajdach terenowych startując na kładach lub
motocyklu crossowym. To moje drugie życie,
które dostarcza niezbędnej dawki adrenaliny.
W jesienne lub zimowe wieczory lubię, siedząc
przy kominku, czytać powieści historyczne.
- W jaki sposób się Państwo przygotowują
do dożynek?
Grażyna Falkowska, Artur Janecki - Od lat
ceremoniał dożynkowy w Kobierzycach jest znany i ma swój niepowtarzalny charakter. Myślimy
o drobnych niespodziankach, ale najbardziej zależy nam, by wszyscy, którzy będą uczestniczyli
w Święcie Plonów, dobrze się czuli i spędzili miłe
chwile. Obiecujemy, ze dołożymy wszelkich starań, by tak właśnie było.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Artur Janecki - sołtys Budziszowa
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Wójt Gminy Kobierzyce
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kobierzyce
Zadanie publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem z zakresu: ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Kampania ekologiczna dla mieszkańców Gminy Kobierzyce promująca ekologiczny styl życia.
W ramach kampanii ekologicznej wspierane będą zadania obejmujące:
a) rozpowszechnianie prawidłowego postępowania z odpadami (segregacja odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów organicznych)
b) informowanie o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami (np. spalanie odpadów
w piecach domowych lub porzucanie ich na dzikich wysypiskach)
c) opracowanie i druk materiałów informacyjnych nt. prawidłowej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
Terminy i tryb składania ofert
1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się po podpisaniu umów.
2. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe łącznie do kwoty 10 000 zł.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012 r.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Urzędzie Gminy Kobierzyce (Biuro Obsługi Klienta), Aleja Pałacowa 1, w terminie do dnia 27
sierpnia 2012 r. do godziny 15.00:
a) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 6 poz. 25),
b) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu.
5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.
6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
VI. Informacje dodatkowe.
1.Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Edyta Chomiak, tel. 71 36 98 197.
2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub
unieważnieniu konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce.

GOPS - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. Witosa 18
do 15 września 2012 roku.
Pomoc materialna przysługuje uczniom:
1. Szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie
oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi - do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki,
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł netto.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły,
pracownika socjalnego. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
- świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach jest niemożliwe lub niecelowe.
			
Dyrektor GOPS w Kobierzycach - Ludwika Teresa Oszczyk
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Miejsca, które warto odwiedzić

Wakacyjne propozycje cz. III
To już ostatnie chwile wakacji. Tym razem zapraszamy do odwiedzenia wiejskich kapliczek, których w Gminie Kobierzyce nie brakuje. Wszystkie urzekają swoim pięknem,
warto je zobaczyć w trakcie pieszej lub rowerowej wycieczki.
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Plon niesiemy, plon…

Tradycje dożynkowe wciąż żywe
Jednym z najpiękniejszych, a na pewno największych świąt polskich rolników są dożynki. Są one symbolicznym zwieńczeniem całorocznej pracy,
organizowane tradycyjnie po zakończeniu prac polowych, gdy są już zebrane plony.

Obraz „Dożynki”, Alfreda Wierusza Kowalskiego

Dożynki były świętem Słowian. Obchodzone
zwykle w sierpniu lub na początku września były
poświęcone corocznie zbiorom zbóż: dziękowano
bogom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Ten zwyczaj ludowy Słowian i plemion
bałtyckich w różnych regionach Polski zwany był:
wyżynkami, obrzynkami, wieńcem, wieńcowem,
okrężnem. Gdy Polska przyjęła chrześcijaństwo,
dożynki stały się dniem składania dziękczynienia
za plony Bogu. Dlatego i dziś towarzyszy im nie
tylko zabawa, bogactwo obyczajów, ale i dziękczynna modlitwa. Wraz z rozwojem gospodarki
folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano
je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników

najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy
żniwach i zebrane plony. Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych
na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek.
Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. Umieszczano w nich także
żywe lub sztuczne koguty, kaczęta lub małe gąski,
bo miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski. Wieniec dożynkowy nazywany
bywał „plonem” bo uosabiał wszystkie zebrane
plony oraz urodzaj. Niosła go najlepsza żniwiarka z pomocą innych żeńców. Za nią postępował
orszak odświętnie ubranych żniwiarzy niosących
na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone
kosy i sierpy. Do orszaku żeńców chętnie przyłączali się inni mieszkańcy wsi i całą wielką, kolorową gromadą ruszano najpierw do kościoła, gdzie
ksiądz kropił wieniec wodą święconą, a następnie
do dworu. Za orszakiem niosły się pieśni dożynkowe z powtarzającym się wielokrotnie refrenem:
„Plon niesiemy, plon, jegomości w dom, żeby dobrze plonowało, po sto korcy z mendla dało, plon
niesiemy, plon”.
Dożynkom towarzyszyło biesiadowanie i zabawa. U schyłku XIX wieku, wzorem dożynek
dworskich, zaczęto urządzać dożynki chłopskie,
gospodarskie. Bogaci gospodarze wyprawiali je

Dożynkowi goście

dla swych domowników, rodziny i pracowników
najemnych. W okresie międzywojennym zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe
i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy
i partie chłopskie, kółka rolnicze, parafie oraz szkoły. Dożynki w tamtych czasach były manifestacją
odrębności chłopskiej i dumy z przynależności do
rolniczego stanu.
Dziś dożynki są świętem dobrze wypełnionego obowiązku. Towarzyszą im wystawy rolnicze,
festyny i występy ludowych zespołów artystycznych. Ceremoniom dożynkowym przewodniczą
Starostowie dożynkowi, którzy wręczają gospodarzowi dożynek bochen chleba upieczonego
z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Gospodarzem jest najczęściej przedstawiciel lokalnej
administracji państwowej bądź samorządowej.
Wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż,
owoców, warzyw, polnych kwiatów, które niejednokrotnie są niezwykłymi dziełami sztuki ludowych twórców, składane są podczas oficjalnych
uroczystości przez przedstawicieli sołectw, organizacji rolniczych, lokalnych społeczności. Pomimo, iż na przestrzeni lat dożynki nieco zmieniły
swój charakter, ciągle kultywują piękną tradycję
dziękowania za obfity plon.
Anna Wilisowska
Na podstawie:
„Święta polskie. Tradycja i obyczaj”
B. Ogrodowska

Nasi partnerzy
Już niedługo Święto Plonów. Z tej okazji Gminę Kobierzyce odwiedzą zagraniczni partnerzy. Jest to dobra okazja, aby przybliżyć naszym czytelnikom
cztery samorządy, z którymi Gmina Kobierzyce współpracuje od kilku lat. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi partnerami oraz do odwiedzania ich stron internetowych.
Gmina Kobierzyce współpracuje z samorządami terytorialnymi z Włoch, Francji, Niemiec oraz
Czech. Główne założenie współpracy to wspólne
funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej. Współdziałanie polega na wymianie doświadczeń między różnymi społecznościami i kulturami, a także
uczeniu się od siebie nawzajem. Ponadto, celem
nawiązanych umów są bezpośrednie kontakty
pomiędzy różnymi jednostkami gminy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy. Współpraca odbywa
się w dziedzinach: edukacji, kultury, rolnictwa, gospodarki, turystyki i sportu.
Piove di Sacco (Włochy)
1 maja 1998 roku Gmina Kobierzyce podpisała porozumienie
o współpracy z włoską Gminą Piove di Sacco. Gmina Piove di Sacco,
leży około 30 km od Wenecji i 18
km od Padwy. Od wybrzeża Adriatyku dzieli ją 25 km, a jej powierzchnia wynosi
36 km2. Głównym centrum administracyjnym jest
miasto Saccisicia. Gmina ma przede wszystkim
charakter rolniczy.
http://www.comune.piovedisacco.pd.it
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Wspólnota Gmin Kantonu Lencloitre (Francja)
23 sierpnia 2004 roku podpisano
umowę o współpracy pomiędzy
francuską Wspólnotą Gmin Kantonu Lencloitre a Gminą Kobierzyce. Wspólnota Gmin Kantonu
Lencloitre leży w regionie Poitou - Charentes,
w Departamencie La Vienne. W skład Wspólnoty
Kantonu Lencloitre wchodzą następujące gminy:
Cerany, Doussay, Lencloitre, Orches, Ouzilly, Saint
GenestD´Ambiere, SavignySousFaye, Scorbe - Clairvaux, Sossay.
http://www.lencloitre.fr
Gmina Raesfeld (Niemcy)
27 sierpnia 2005 roku podpisano
porozumienie o współdziałaniu pomiędzy niemiecką Gminą Raesfeld
a Gminą Kobierzyce. Gmina Raesfeld położona jest w regionie Munsterland bezpośrednio na północ od Zagłębia
Ruhry w rejonie Nadrenii Północnej Westfalii. Jej
powierzchnia wynosi 58 km2. Pierwsze wzmianki

w dokumentach datuje się o tej gminie na rok 889.
Gmina Raesfeld jest terenem silnie ustrukturyzowanym. Obok rozwijających się gospodarstw rolnych dynamicznie rozwija się również rzemiosło
i handel.
http://www.gemeinde-raesfeld.de
Kobeřice (Czechy)
23 marca 2010 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy
pomiędzy czeską miejscowością
Kobeřice a Gminą Kobierzyce. Kobeřice to niewielka miejscowość,
położona w północno-wschodniej części Czech
przy granicy z Polską, niedaleko Opavy i Ostrawy.
Gmina Kobeřice znajduje się w obrębie Hlučinska, a jej powierzchnia wynosi 1 715 ha. Na jej
terenie znajduje się kopalnia gipsu.
W Kobeřicach są dwa przedszkola, szkoła podstawowa z halą sportową, ośrodek zdrowia oraz
kilka firm.
http://www.koberice.cz

rozmaitości
W intencji rolników

Wizyta w Sanktuarium Matki
Bożej Gidelskiej
W niedzielny słoneczny poranek 5 sierpnia br. grupa emerytów i rencistów Gminy Kobierzyce
wybrała się do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej - patronki rolników i górników, posiadającej
moc uzdrawiania chorych.

W odległości 29 km
od Częstochowy leży
wieś Gidle, która posiada trzy kościoły. Najwspanialszy z nich, pochodzący z XVI wieku
to kościół Dominikanów, pod wezwaniem
Wniebowzięcia Matki
Bożej.
Największym
skarbem tej Bazyliki
(tytuł nadany w 1998
roku przez Jana Pawła
II) jest maleńka zaledwie dziewięciocentymetrowa kamienna cudowna
Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej historia
sięga roku 1516, kiedy to wiosną, tuż przed pierwszą niedzielą maja gidelski rolnik Jan Czeczek
podczas orki zauważył mały głazowy obrazek, od
którego biła wyjątkowa jasność. Postanowił za-

brać go do swej chałupy i ukrył głęboko w skrzyni. Jakiś czas potem, gdy jego rodzinę dotknęła
wielka tragedia (wszyscy utracili wzrok), ukrytą
Figurkę wyciągnięto ze skrzyni, a wodą pozostałą
po jej obmyciu wszyscy Czeczkowie przetarli swe
oczy i natychmiast odzyskali wzrok. Na pamiątkę
tego wydarzenia zachował się zwyczaj „Kąpiółki”.
Jest to ceremonialne obmywanie Figurki w winie, kórego dokonuje się raz do roku. W pełnym
ufności i pobożnym przeświadczeniu, pątnicy
używają poświęconego wina na znak swojej wiary
w moc Tej, którą nazywają Uzdrowieniem Chorych. Każdy z nas zostawił swoje intencje i cierpienia w tym pełnym ciepła Sanktuarium. Patronce
zawierzyliśmy naszych rolników i ich ciężką pracę.
W niedługim czasie radować się będą z owoców
swojej pracy podczas gminnego Święta Plonów.
Dziękujemy Zarządowi Związku Emerytów i Rencistów za wspaniałą organizację tego wyjazdu
i miłą atmosferę.
W imieniu uczestników - Elżbieta Regulska

Dar serca

Wózek
dla Kamili
W grudniu 2011 roku, społeczność Szkoły
Podstawowej w Tyńcu Małym we współpracy
ze Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci” podjęła się
szczytnego zadnia - pomocy małej Kamilce podopiecznej Sióstr Józefitek, prowadzących
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla chorych i niepełnosprawnych dzieci w Wierzbicach, gdzie
dziewczynka mieszka.

Trzy pytania do...

W trakcie żniw
Rozmowa z Jolantą Marią Nowak - Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kobierzycach,
przeprowadzona 10 sierpnia 2012 r.

- Jak Pani ocenia dotychczasowy skup zboża?
- Przebiega on bardzo powoli ze względu na
warunki pogodowe, które opóźniają zbiory. Mimo
niesprzyjającej pogody niektórzy rolnicy decydują się na koszenie pszenicy o wilgotności 16-17%
z uwagi na brak możliwości jej wysuszenia i przechowywania. W tym świetle inwestycja zrealizowana w roku 2010, w ramach której wybudowano
8 silosów zawierających m.in. suszarnie jest
w 100% trafiona. Na dzień 9 sierpnia br. skupiliśmy
ok. 600 ton rzepaku, 600 ton jęczmienia i 2200 ton
pszenicy.
- A jak kształtują się tegoroczne ceny zboża?
- W tym roku ceny skupu są o 25 % wyż-

sze niż w ubiegłym roku.
Cena rzepaku kształtuje się
w tym momencie na poziomie 2247 zł. brutto za tonę,
a cena pszenicy 940 zł brutto za tonę. Wysokie ceny
są obarczone dość dużym
ryzykiem dla punktów skupu ze względu na możliwość wystąpienia trudności
z późniejszą sprzedażą
i uzyskaniem dobrej ceny
za sprzedaż produktu. Mam
nadzieję, iż ceny skupu w okresie najbliższego
miesiąca będą stabilne.
- Jak według Pani przebiegają tegoroczne
żniwa?
- Jakość zebranych w tym roku zbóż oceniam
jako bardzo dobrą. Prawie wszystkie zebrane
pszenice mają parametry pszenicy konsumpcyjnej. Niestety wystąpiły przymrozki, które niekorzystnie wpłynęły na ilość zbóż zebranych z 1 ha.
Wydajność jest o wiele niższa, nawet o połowę,
niż w ubiegłym roku. Obecnie rozpoczynają się
żniwa zbóż jarych. I tutaj mamy odwrotną sytuację. Ze względu na niesprzyjającą pogodę parametry jakościowe tej pszenicy mogą być gorsze,
ale wydajność wyższa.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała - Agnieszka Jankowska-Jakus

Dochód z kiermaszu zorganizowanego jeszcze
przed świętami przeznaczony był w znacznym
stopniu na zakup wózka dla Kamilki. Po podliczeniu zebranych funduszy i dopełnieniu wszystkich
formalności Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” przelało na konto Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach” kwotę 3 985,71 zł.
W tym samym czasie trzy rodziny z Tyńca Małego
dokonały wpłat w łącznej wysokości 5 000 zł na
rzecz zakupu wózka.
Dzięki temu uzyskano kwotę, która pozwoliła
siostrom zakupić wózek o podwyższonym standardzie. Od 21 czerwca br. dziewczynka ma nowy,
specjalistyczny wózek, z którego będzie mogła
korzystać przez kilka lat.
Podczas naszych odwiedzin spotkaliśmy Kamilkę z opiekunką w parku w Wierzbicach. Ten
piękny i wielki dar serca godny jest najwyższej
pochwały i naśladownictwa. Wśród nas jest wiele
osób potrzebujących. Dzielenie się z innymi owocami swojej pracy i swoim czasem nie tylko niesie
pociechę obdarowywanym, ale w znacznym stopniu wzbogaca darczyńców.
Joanna Waszkiewicz
opiekunka szkolnego wolontariatu
w Tyńcu Małym
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Muzyczne fascynacje w rytmie country

Wakacyjne atrakcje

Zespół West BB na liście przebojów Półkolonie w siodle
Działający od 2 lat zespół West BB z Bielan Wrocławskich szturmem wdarł się na ogólnopolską scenę muzyczną. Zagrał na najważniejszych festiwalach muzyki country w Polsce z Piknikiem Country
w Mrągowie na czele.

Zaowocowało to coraz liczniejszą liczbą fanów,
którzy docenili autorskie kompozycje West BB.
W ostatnim notowaniu Listy Przebojów Muzyki Country, piosenka West BB pt. ”Łowca snów” z gościnnym udziałem finalistki X Factora - Joanny Kwaśnik,
zajęła 2 miejsce ustępując tylko super hitowi Alicji
Boncol „No Love Without Trust”. Na 4 miejscu znalazła się inna piosenka West BB pt. „Człowiek Sumien-

ny”, która była wcześniej zgłoszona do nominacji
w kategorii Piosenka Roku 2011, prestiżowego
plebiscytu „Dyliżanse”. W tym samym notowaniu
znalazła się również najnowsza kompozycja bielańskiego zespołu, zatytułowana „Lemoniada z pretensjami”. Wygrała ona poczekalnię listy przebojów
z przewagą prawie 100 głosów nad kolejnym premierowym utworem. Kompozytorem i autorem
tekstów jest legenda gitary Alek Mrożek, znany także jako autor przebojów Izabeli Trojanowskiej, zespołu 2+1, Porter Band czy Recydywa Blues Band.
West BB będzie można zobaczyć i usłyszeć „na
żywo” podczas Pikniku Przedsiębiorców „Country &
Blues Day”. Festiwal ten odbędzie się w Bielanach
Wrocławskich już 8 września 2012 r. Na piosenki
West BB można głosować codziennie na stronie:
www.muzyka-country.pl/lista-przebojow.
Dla czytelników zespół przygotował niespodziankę. Każdy, kto wyśle e-mail na adres: bartlomiej.zak@bjmusic.pl z dopiskiem „Moja Gmina
Moja Wieś” otrzyma bezpłatnie najnowszą piosenkę West BB „Lemoniada z pretensjami”.
Bartłomiej Żak

W ciągu pierwszego miesiąca wakacji ponad
40 dzieci, w większości z naszej Gminy, wzięło
udział w czterech lipcowych turnusach półkolonii organizowanych przez KKJ Wiktoria.

Zajęcia odbywały się w stajni w Chrzanowie
i trwały w godzinach od 8 do 16, a rozpoczynały
się od pomocy przy karmieniu koni. Potem dzieci
przygotowywały sprzęt do jazdy oraz dopasowywały dla siebie toczki. W zależności od stopnia
zaawansowania, jazdy odbywały się na lonży lub
luzem. Nieodłącznym elementem każdej jazdy były
ćwiczenia woltyżerskie kończące się tzw.: „stójką”.
Dzieci bardzo sumiennie opiekowały się końmi.
Na każdym turnusie, dodatkową atrakcją dla dzieci była zabawa z kilkoma 6-tygodniowymi białymi
jak śnieg pieskami rasy „samoyed”, które przyjeżdżały specjalnie w odwiedziny ze swoimi hodowcami z Turowa (gm. Żórawina). Stałym punktem
programu półkolonii był także „Dzień Kowbojski”,
w którym dzieci przebrane za Indian lub kowbojów
próbowały jazdy na oklep lub w specjalnych kowbojskich siodłach. Niezapomniane chwile w stajni
oraz na końskim grzbiecie, jak również smakowite
obiady, piękna pogoda i miła rodzinna atmosfera
na półkoloniach sprawiły, że wiele dzieci przyjedzie
na półkolonie do Chrzanowa jeszcze w sierpniu.
Serdecznie zapraszamy.
Krzysztof Król

Kilka pytań do…

Anna z Domasławia

W biuletynie „Moja Gmina Moja Wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców Gminy
Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Annę
Gubernator, która sprawuje funkcję sołtysa wsi
Domasław od dnia 4 września 2011 roku.

- Na czym
Pani zdaniem
polega
rola
sołtysa?
- Nie mam
wprawdzie zbyt
dużego doświadczenia w pełnieniu tej funkcji,
ale moim zdaniem rola sołtysa polega na
utrzymaniu łączności pomiędzy urzędem gminy,
a mieszkańcami. Sołtys powinien zajmować się
przekazywaniem informacji, załatwianiem spraw
sołeckich, koordynowaniem przedsięwzięć społecznych danej miejscowości.
ciąg dalszy na str. 9
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ciąg dalszy artykułu ze str. 8

- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- Oczywiście, szczególnie dla osoby, która poznaje tajniki bycia dobrym sołtysem, a proszę mi
wierzyć - jest to czasami niełatwe zadanie.
- Jaka jest Anna Gubernator prywatnie?
- Od ponad 20 lat mieszkam i prowadzę z mężem Robertem gospodarstwo rolne w Domasławiu.
Uważam się za silną osobę, dla której nie ma rzeczy
niemożliwych. Lubię nowe wyzwania. Monotonia
nie jest dla mnie. A co najważniejsze- lubię współpracować z ludźmi.
- Czy jest Pani osobą konfliktową?
- Pojawiające się konflikty (a są takowe!), staram
się natychmiast załagodzić. Mam pogodne usposobienie i dużo wiary w ludzi, dlatego uważam, że
zawsze można znaleźć kompromis.
- Co Pani najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Nie zauważam żadnych przeszkód. W tak krótkim czasie w naszej miejscowości wiele się działo.
We wszystkich przedsięwzięciach zawsze mogłam
liczyć na współpracę i ogromną pomoc rady sołeckiej oraz wielu mieszkańców naszej miejscowości.
Bardzo mnie to cieszy, gdyż tylko w jedności siła.
- Co chciałaby Pani osiągnąć w trakcie swojej
kadencji?
- Podczas trwania kadencji moim marzeniem
i zadaniem, jakie sobie postawiłam jest zintegrowanie społeczności Domasławia, nie zapominając
oczywiście o naszych nowych mieszkańcach, którzy się u nas osiedlają. Chciałabym zachęcić ich
do wspólnej pracy dla dobra naszej miejscowości
i doprowadzić do przebudowy ul. Tynieckiej, gruntownego remontu świetlicy, remizy przy kościele
oraz realizacji wielu drobnych przedsięwzięć, które
trudno byłoby tutaj wyliczać. Zależy mi też na tym,
by każdy mieszkaniec naszej wsi był dumny z tego,
że mieszka w Domasławiu.
- Ulubiona potrawa?
- Moja ulubiona potrawa? Każda, która jest zjadliwa. Nie żyję po to, aby jeść, lecz jem po to, aby
żyć. Gotowanie nie jest moją najmocniejszą stroną,
chętnie zjem kolację w gronie rodzinnym przygotowaną przez domowników. Czas, który należy
poświęcić na przygotowanie wykwintnych dań
wolę przeznaczyć na pracę społeczną - wtedy się
spełniam.
- Ulubiony napój...
- Przepadam za kawą latte.
- Ulubione zajęcie?
- W nielicznych wolnych chwilach uwielbiam
poczytać dobrą książkę.
- Miejsce, które chciałaby Pani odwiedzić?
- Chciałabym odwiedzić kilka miejsc, może
w przyszłym roku będzie to kolejna czarująca wyspa grecka?
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend,
fikcji literackiej, czy też rzeczywistej osoby Pani
by się przyrównała?
- Nie znajduję w literaturze postaci, do której
mogłabym się porównać. Jestem po prostu sobą
- jedyną i niepowtarzalną. Nie Anią z Zielonego
Wzgórza, ale Anną z Domasławia!
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Podsumowanie półrocznych działań profilaktycznej świetlicy środowiskowej

Integracyjny piknik rodzinny
w Budziszowie

W trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Budziszowie odbył się piknik rodzinny pod
hasłem ,,Witajcie wakacje”. Impreza została zorganizowana przez rodziców dzieci uczęszczających
na zajęcia w świetlicy wiejskiej.
Piknik rozpoczął się występem artystycznym,
podczas którego dzieci podsumowały półroczną
działalność świetlicy. Była wystawa modeli kartonowych, wykonanych przez chłopców, a po części
oficjalnej przyszedł czas na wspólne grillowanie
oraz słodkie niespodzianki dla wszystkich uczestników przygotowane przez mamy. Ciepłe gofry i zimne lody cieszyły się ogromnym powodzeniem. Nie
zabrakło rodzinnych gier, zabaw i konkursów. Każde dziecko otrzymało medal i upominek za udział
i sportową rywalizację we wszystkich zabawach.
Nasze pociechy - zadowolone i dumne ze swoich
osiągnięć, długo wspominały ten dzień. Serdecznie dziękujemy Firmie Netto Sp. z o.o. za ufundowanie nagród dla dzieci oraz za jedną z głównych
atrakcji naszego pikniku - dmuchany zamek. Sołtys
naszej wsi - Artur Janecki udostępnił dzieciom do

obejrzenia zabytkowe działo przeciwlotnicze. Dużym zaangażowaniem wykazali się mieszkańcy
Budziszowa, zwłaszcza rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia. Wszystkim, którzy przyczynili
się do zapewnienia dzieciom wspaniałej zabawy serdecznie dziękuję!
Ewelina Karczmar-Kruk

Dbajmy o nasze zwierzęta

Problem bezdomności psów
Z problemem bezdomnych zwierząt i przepełnionymi schroniskami zmaga się chyba każdy samorząd
w naszym województwie, w tym także niestety nasza Gmina. Większość schronisk dla zwierząt jest przepełniona i odmawia przyjęcia bezdomnych psów. Co roku porzucanych jest wiele psów i kotów.
Ludzie bezmyślnie wyrzucają zwierzęta
z samochodów,
a one czekają na
nich w miejscu,
w którym zostały
porzucone lub
błąkają się po
okolicy. Zwierzęta pozostawione same sobie
giną z głodu,
albo pod kołami samochodów. Właściciele decydując się na zakup
psa nie zdają sobie sprawy, że podejmują poważne zobowiązanie i biorą pełną odpowiedzialność
za żywe stworzenie. Liczba bezdomnych psów
z roku na rok wzrasta. W roku poprzednim na terenie Gminy Kobierzyce wyłapano i przewieziono
do schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie 17 bezdomnych psów. W czasie wakacji liczba porzuconych zwierząt zwiększa się, choć właściciele psów
mogą oddać swojego pupila do specjalnych hoteli
dla zwierząt, gdzie mają zapewnioną właściwą
opiekę. Znalezienie takiego hotelu nie jest trudne.
W internecie można wyszukać wiele ciekawych
stron prezentujących oferty takich hoteli. Warto
także poszukać pomocy wśród swoich bliskich.

Może znajdą się wśród nich osoby, które przygarną psa lub kota do swojego domu na czas naszego
urlopu. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą
opiekować się własnym psem czy kotem bez trudu znajdą pomoc w różnego typu towarzystwach
opieki nad zwierzętami. Instytucje takie, pomogą
w znalezieniu odpowiedniego domu dla naszego
pupila. W czerwcu na terenie naszej Gminy doszło do bulwersującego incydentu. Otrzymaliśmy
zgłoszenie od mieszkanki naszej gminy, która była
świadkiem porzucenia 3 psów przez kobietę jadącą
samochodem w miejscowości Owsianka, która bez
żadnych skrupułów wyrzuciła psy na przystanku
autobusowym i odjechała. Na szczęście udało się
spisać numery rejestracyjne jej samochodu i powiadomić policję, celem jej ukarania.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która nie tylko
nakłada dodatkowe obowiązki na właścicieli czworonogów, ale również przewiduje surowsze kary za
znęcanie się nad zwierzętami.
Należy pamiętać, że porzucenie czworonoga to
forma znęcania się nad zwierzętami, podobnie jak
utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie
rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających
im zachowanie naturalnej pozycji.
Monika Pilichowska
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Tyniec Mały startuje w konkursie

„Piękna Wieś Dolnośląska 2012”
Już po raz czwarty Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2012”. W tym roku Gmina Kobierzyce zgłosiła do konkursu Tyniec Mały, który
przeszedł już pierwsze kwalifikacje.

Konkurs jest jedną z form wsparcia, jakie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-

skiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym
w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.
Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych
przedsięwzięć
zrealizowanych na terenach wiejskich,
ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę do wymiany
doświadczeń. W konkursie
zostały wyodrębnione 4 kategorie: Najpiękniejsza Wieś,
Najpiękniejsza Zagroda, Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi, Najlepszy Start
w Odnowie Wsi. Tyniec Mały został zgłoszony
przez Gminę w kategorii Najpiękniejsza Wieś.

31 lipca br. odbyła się wizytacja wsi Tyniec
Mały przez członków komisji konkursowej. Sołectwo Tyniec Mały włożyło wiele pracy w prezentację swoich osiągnięć. Podczas spotkania jurorzy
zapoznali się z działalnością i przedsięwzięciami
podejmowanymi przez społeczność lokalną. Komisja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem
i gościnnością gospodarzy.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia
w konkursie.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, w tym samym konkursie, wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza wieś” otrzymały Szczepankowice.
Agnieszka Jankowska-Jakus

Powrót do tradycji

Koło Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad Ślęzą
Koło Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad Ślęzą działa od grudnia 2010 roku. Liczy sobie 28 pań. Ostatnio do tego grona dołączył Julian Rakoczy, który przygrywa na
akordeonie w trakcie wspólnych występów wokalno-tanecznych.

- Skąd pomysł na to, by w Tyńcu nad Ślęzą
działało takie koło zainteresowań?
Bożena Łabuda - Na początku należy się chyba małe wyjaśnienie. Powstanie naszego koła, to
jakby powrót do tradycji naszych mam i babć.
Pod koniec lat 50-tych ubiegłego wieku, pierwszą przewodniczącą koła była Janina Szczęśniak,
następnie Władysława Landkauf oraz Ludmiła
Kłok. Ówczesne koło zawiesiło swoją działalność
w latach 80-tych. Dwa lata temu postanowiłyśmy
kontunuować tradycję. Zachęciły nas do tego
głównie Danuta Landkauf, Kamila Demska oraz
Krystyna Iwańska.
- Obecnie koło liczy 28 pań. Jak Wam się
układa współpraca?
Bożena Łabuda - Na początku naszej działalności było nas kilkanaście. Spotykałyśmy się
w gronie przyjaciółek i koleżanek, które w miarę
upływu czasu przyprowadzały kolejne osoby.
Obecnie w skład naszego koła wchodzą: Kamila
Demska, Sylwia Szwiec, Agnieszka Łazarczyk, Joanna Pietrzak, Jagoda Jankowska, Danuta Landkauf, Krystyna Iwańska, Irena Grabiec, Dorota
Zdunek, Bożena Hrynczyszyn, Agnieszka Gołdyn,
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Katarzyna Winiarska, Patrycja Landkauf,
Maria Bogucka, Krystyna Klisz, Zofia Orfin, Joanna Łabuda, Elżbieta Szczęśniak,
Stanisława Zuber, Janina Demska, Danuta Krawiec, Grażyna Bielecka-Szczęśniak, Krystyna Szarek, Zenona Krajewska, Alina Bacz, Małgorzata Gorzkowska.
Współpracuje z nami Julian Rakoczy,
a honorową członkinią jest Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Kilka pań miało
przyjemność skorzystać z jej zaproszenia do Brukseli i Strasburga.
- Na czym polega wasza działalność?
Bożena Łabuda - Zależy nam głównie na tym,
aby mile i w sposób aktywny spędzać wolne chwile. Panie są wszechstronnie uzdolnione i pełne
inwencji. Pomysłów nam nie brakuje, jeśli już to
czasu, by te pomysły zrealizować. Obecnie spotykamy się raz w tygodniu w świetlicy wiejskiej,
gdzie omawiamy bieżące sprawy działalności naszego koła oraz uczymy się piosenek ludowych,
ponieważ od lutego stworzyłyśmy zespół
ludowy „Tyńczanki” z akompaniamentem
akordeonisty Juliana Rakoczego.
- Gdzie występowałyście?
Bożena Łabuda - Po raz pierwszy
miałyśmy możliwość pokazania naszego rękodzieła oraz regionalnych potraw
podczas wystawy Stołów Wielkanocnych
w Arkadach Wrocławskich w 2011 roku.
Zdobyłyśmy tam 2 miejsce w konkursie na
najładniejszą pisankę. Następnie w grudniu 2011 roku brałyśmy udział w ogólnopolskiej wystawie Stołów Wigilijnych

w Warszawie. W kwietniu b.r. zaprezentowałyśmy
się również podczas wystawy Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach. Ostatnio zaś brałyśmy
udział w promocji Gminy na „Festiwalu 4 żywiołów”. Jako zespół „Tyńczanki” byłyśmy na przeglądzie zespołów ludowych w Pustkowie Żurawskim.
- Jaki specjał kulinarny może pani polecić?
Bożena Łabuda - Mamy kilka swoich specjałów tynieckich. Oto przepis na jeden z nich: smalczyk z mięsem: 1 kg słoniny, 0,5 kg mięsa (łopatka lub karczek), 2 cebule, 2 lub 3 ząbki czosnku,
pieprz, sól, majeranek. Słoninę należy wytopić.
Następnie zmniejszyć temperaturę, dodać grubo
zmielone mięso oraz pokrojoną cebulkę i przyprawy. Zamieszać i przez 20 min. pozostawić na
wolnym ogniu. Następnie smalczyk zdjąć z ognia
i dodać sprasowany czosnek pozostawić wszystko
do wystygnięcia.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej

edukacja/sport
Rządowy program pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013

„Wyprawka szkolna”

Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkół podstawowych, w klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego
i technikum oraz uczniowie niepełnosprawni.
Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym
z rodzin, w których dochód netto na osobę
w rodzinie nie przekracza: 504 zł (dotyczy uczniów
klas I SP) oraz 351 zł (dotyczy uczniów klas II – IV
SP). Pomoc może być też udzielona uczniom klas
II-IV SP, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium,
tj. 351 zł, jednak liczba uczniów, którym zostanie
udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów
spełniających kryterium dochodowe (wówczas
do wniosku należy dołączyć uzasadnienie). Niezależnie od dochodu pomoc mogą otrzymać
także uczniowie, którzy posiadają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku
szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysło-

wym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej). Dofinansowanie zakupu podręczników
wyniesie: 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas
I-III szkoły podstawowej; 210 zł dla uczniów klas
IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej; 325 zł dla
niepełnosprawnych uczniów gimnazjum; 352 zł
dla uczniów klasy I szkół ponad gimnazjalnych
i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosku w terminie do 6 września 2012 r.
w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2012/2013 (Zarządzenie Nr
REKiS.0050.1.0119.2012 Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 9 lipca 2012 r.)
Anna Wilisowska

Orzeł Pustków Wilczkowski po raz pierwszy w klasie A

Z wizytą u beniaminka

W wyniku rozstrzygnięć poprzedniego sezonu uległ zmianie układ sił w zespołach piłkarskich
z Gminy Kobierzyce. Po dwóch sezonach w klasie A z jej szeregami pożegnał się Galakticos Solna
i po pierwszym sezonie jego losy podzielił WKS Wierzbice.

Inny nasz przedstawiciel Polonia Jaszowice
z tejże klasy A awansowała do okręgówki. W tym
sezonie naszą Gminę w IV grupie wrocławskiej
klasy A będzie reprezentować debiutant – Orzeł
Pustków Wilczkowski. Zespół uzyskał awans
w sposób wzbudzający podziw, bo 21 zwycięstw
i 1 remis robią wrażenie.
- „Bardzo ucieszyliśmy się z awansu, ale to nakłada na nas działaczy nowe wyzwania i obowiązki. Musimy dostosować nasze boisko i zaplecze
piłkarskie do wymagań licencyjnych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Myślę, że wspólnym
wysiłkiem wszystkich wspierających nas osób
uda nam się pokonać trudności i zespół wystąpi
w rozgrywkach A-klasy.” - powiedział Grzegorz
Urzędowski, prezes Orła.
Drużyna z Pustkowa Wilczkowskiego w ramach
przygotowań do nowego sezonu rozgrywała spo-

tkania sparingowe wyposażona w nowy sprzęt
sportowy z logo firm Dasat i Jankes. – „To nazwy
firm Dariusza Sztandary,
który postanowił nas
wesprzeć w tym roku.
W tym miejscu pragnę
także podziękować panu
Witoldowi Mrozowi, który nas wspiera w przygotowaniu naszego boiska
oraz moim kolegom Mariuszowi Kądzieli – kapitanowi zespołu, Łukaszowi Legodzińskiemu oraz mojemu bratu Wiktorowi Urzędowskiemu za to, że wspomagają mnie
w prowadzeniu klubu. Istotny także jest fakt, że
niemal wszyscy zawodnicy to mieszkańcy Pustkowa i okolicznych miejscowości.” - dodaje Grzegorz
Urzędowski.
Awans do klasy A wywalczyli: bramkarze - Radosław Zięba i Piotr Krawczyk, obrońcy - Tomasz
Budziewski, Michał Krawczyk, Mariusz Ciróg, Ireneusz Urzędowski, Krzysztof Szydłowski, Daniel
Furasiewicz, Kazimierz Galik, Zbigniew Staszkowian i Paweł Kucharski, pomocnicy - Konrad
Krawczyk, Adrian Zakrawacz, Łukasz Legodziński,
Robert Urzędowski, Radosław Kądziela, Mariusz
Janecki i Sławomir Pogoński, napastnicy - Mariusz
Kądziela i Maksymilian Jakubowski.
Wojciech Duczek

Przed nowym sezonem piłkarek
ręcznych z Gminy Kobierzyce

Ambitne plany
Rozmowa z Piotrem Smołą - Prezesem KPR
Kobierzyce.

- Niedawno w światku piłki ręcznej głośno
było o możliwości połączenia KPR-u z upadającym AZS AWF Wrocław i wspólnych występach
w ekstraklasie…
- To prawda. Kiedy we wrocławskim klubie
zaczęło się dziać źle, to ze strony mecenasów
AZS AWF otrzymaliśmy propozycję połączenia sił
i przejęcia ekstraklasowego zespołu, który pod
wspólną, nie do końca ustaloną nazwą, miałby dalej występować na najwyższym szczeblu rozgrywek. Z jednej strony to była kusząca propozycja,
ale także olbrzymia odpowiedzialność, bo ewentualne niepowodzenie misji bardzo negatywnie
odbiłoby się na naszym wizerunku.
- Utrzymanie zespołu w ekstraklasie, to chyba na razie zadanie ponad siły KPR- u?
- Myślę, że to dla nas zbyt wysokie progi. Na
ekstraklasę gotowa jest tylko kobierzycka hala, ale
nie poziom organizacyjny klubu - a przede wszystkim finanse. Na razie naszym celem jest awans do
wyższej klasy rozgrywkowej osiągnięty w oparciu
o nasze wychowanki.
- A nie marzy się Panu pełna kobierzycka
hala i ekstraklasowy mecz, w którym w barwach KPR Kobierzyce wystąpiłyby wszystkie
najlepsze wychowanki?
- Pomarzyć możemy. Proszę sobie wyobrazić
taką siódemkę na parkiecie: bramka - Maliczkiewicz z Zagłębia Lubin, lewe skrzydło Wiertelak
z KPR Jelenia Góra, lewe rozegranie Łukasik z KPR
Jelenia Góra, środek Pietras - nie zmieniła klubu
po upadku AZS, lewe skrzydło Dąbrowska z AZS
Koszalin, prawe skrzydło Sabała z Pogoni Szczecin,
koło Michalak prawdopodobnie KPR Jelenia Góra.
Według mnie to zespół na środek ekstraklasy. A to
wszystko to wychowanki naszego klubu, mieszkanki miejscowości naszej Gminy, oczywiście
oprócz Kasi Sabały, która dojeżdżała na treningi
do Kobierzyc z Wrocławia. To tylko marzenia, ale
z tych dziewczyn jesteśmy bardzo dumni!
- To robi wrażenie, ale wróćmy do rzeczywistości. Jako Klub słyniecie ze znakomitego
szkolenia młodych piłkarek ręcznych. Jakie
zespoły będą reprezentować w tym roku KPR
w rozgrywkach dolnośląskich i miejmy nadzieję, że także w ogólnopolskich?

ciąg dalszy na str. 12
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Trener z doświadczeniem

Wywiad z Wiesławem Uryczem
Wiesław Urycz jest trenerem zespołu STK GKS Kobierzyce występującego w rozgrywkach IV ligi dolnośląskiej już od kilku miesięcy.
- Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę
z miejscowym klubem ?
- Moja współpraca z klubem, a także z zarządem ma się dobrze. Mamy wspólne cele które staramy się osiągnąć.
- Czy zamierza Pan na dłużej związać się
z kobierzycką drużyną?
- Wszystko będzie zależeć od wyników, które
zdobędziemy z drużyną w sezonie 2012/2013.
- Dlaczego został Pan trenerem GKS-u i to
w momencie, gdy drużyna była w trudnej sytuacji w tabeli?
- Zarząd chcąc uzdrowić sytuację w klubie zdecydował się na zmianę poprzedniego trenera. Zaproponowano mi to stanowisko i po namyśle się
zgodziłem. Zawsze lubiłem wyzwania, od początku kiedy podjąłem się tego zadania wierzyłem, że
osiągniemy założone cele.
- W letniej przerwie doszło do kilku zmian
kadrowych. Jak Pan ocenia nowych zawodników i ich umiejętności oraz możliwości rozwoju w porównaniu z poprzednikami?
- Kilku podstawowych zawodników odeszło.
Zastąpiliśmy ich piłkarzami podobnej klasy, myślę,
że następcy nie będą gorsi od poprzedników. Starałem się tak układać sparingi, aby grać z lepszymi
drużynami, na tle których mogą ocenić wartość

swojej drużyny. Mecze kontrolne wypadły pozytywnie, jednak nie ustrzegliśmy
się błędów, które trzeba wyeliminować.
W okresie przygotowawczym, korzystaliśmy z siłowni, basenu oraz naszych obiektów. Klub zapewnił bardzo dobre warunki
do treningów.
- Podczas okresu przygotowawczego miał Pan możliwość przyjrzeć się kilku naszym młodym zawodnikom. Jak
Pan ocenia ich możliwości piłkarskie?
- Co do naszych wychowanków to na
pewno Sebastian Jamny i Patryk Bartków mają
duży potencjał. Myślę, że w niedługim czasie
będą podstawowymi zawodnikami IV ligi.
- Jak ocenia Pan zaplecze treningowe w Kobierzycach? Czy uważa Pan, że klub dysponuje
wystarczającym kompleksem sportowym aby
występować w wyższej lidze?
- Obiekt w Kobierzycach w zupełności spełnia
warunki. Teren jest zadbany, dwa boiska oświetlone, bardzo dobra murawa na obu. A brak siłowni
nie jest wielką przeszkodą.
- Jaką rolę będzie pełnić nowo powstała
drużyna rezerw?
- Po to została stworzona aby zapewnić naszym zawodnikom kończącym wiek juniora dal-

Wzmocnienie sztabu szkoleniowego

Mamy utalentowaną młodzież

szy rozwój a zawodnikom rezerwowym IV ligi
umożliwić wykazanie się w meczu. Osobiście
będę nadzorował mecze B-klasowe w celu obserwacji zawodników.
- Jak widzi Pan współpracę z trenerem
bramkarzy Januszem Jedynakiem?
- Z Januszem Jedynakiem miałem już okazję
współpracować w MKS Oława i praca układała się
pozytywnie. Nasi bramkarze pod okiem trenera
Jedynaka podniosą swoje umiejętności, gdyż jest
to trener z dużym doświadczeniem, zarówno zawodniczym jak i trenerskim.
- Na koniec zabawa w typowanie, które
miejsce zajmie STK GKS Kobierzyce na koniec
rundy wiosennej?
- Będziemy się starali zająć jak najwyższe miejsce. Typować nie chcę, aby nie zapeszyć.
- Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali - Łukasz Sterniuk, Łukasz Zygadło

Rozmowa z trenerem bramkarzy STK GKS Kobierzyce Januszem Jedynakiem.

- Jak znalazł
się Pan w Kobierzycach i co Pana
skłoniło do objęcia posady trenera bramkarzy
w naszym klubie?
- W Kobierzycach
znalazłem się dzięki
trenerowi Wiesławowi
Uryczowi,
z którym już wcześniej współpracowałem w MKS
Oława. Poprosił mnie o pomoc w przygotowaniu
bramkarzy do sezonu 2012/2013.
- Jak ocenia Pan poziom sportowy naszych
bramkarzy?
- Zbyt krótko z nimi pracuję bym mógł jednoznacznie ocenić ich umiejętności.
- Jako, iż jest Pan specjalistą od szkolenia
bramkarzy, czy to Pan będzie podejmował decyzje o tym, który z naszych zawodników będzie z numerem 1 strzegł kobierzyckiej bramki?
- Wiadomo, że decydujący głos ma pierwszy
trener, niemniej zgodnie z ustaleniami, będzie się
opierał na mojej opinii na temat dyspozycji bramkarzy w danym dniu meczowym.
- Co Pan sądzi o kobierzyckim klubie i czy
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zamierza Pan na dłużej związać się z miejscową drużyną?
- Praca w każdym klubie wzbogaca trenera
o kolejne doświadczenia i nieważne, czy to jest
klub z ekstraklasy, czy z niższej ligi, bo każdy ma
swoją specyfikę. Tak też jest w tym przypadku. Lubię wyzwania. Pracę w Kobierzycach traktuję równie poważnie jak pracę w poprzednich klubach.
Jak długo tu zostanę - czas pokaże.
- Jak duży wpływ na rozwój bramkarzy mają
oddzielne specjalistyczne treningi?
- Specjalistyczne treningi bramkarskie mają
ogromny wpływ na rozwój zawodników. Gdyby
tak nie było, to znane zachodnie kluby piłkarskie, z których wywodzą się najlepsi bramkarze
nie zatrudniałyby specjalistów. Od jakiegoś czasu w Polsce również właściciele klubów (nawet
z niższych lig) zajmujący się obsadą kadry trenerskiej doceniają szkolenie bramkarzy. Na pewno w
Kobierzycach są uzdolnieni bramkarze, ale czeka
ich dużo pracy, jednakże wierzę, że przyniesie ona
efekt w postaci wyników na boisku. Bardzo ważna
jest motywacja, a tej nam wszystkim nie brakuje.
Mam nadzieję, że moja obecność w Kobierzycach
przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników
w nadchodzącym sezonie.
- Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali - Łukasz Sterniuk i Łukasz Zygadło

„Ambitne plany”

ciąg dalszy artykułu ze str. 11

- W tym roku podobnie jak w poprzednim,
nasz Klub będą reprezentować dziewczynki (1213 lat), młodziczki (14-15 lat), juniorki (18-19 lat)
oraz zespół seniorek w II lidze złożony z najlepszych juniorek i dziewcząt z roczników 93-90. Jeśli
chodzi o skuteczność szkolenia to sprawa pasji
i dużych kompetencji naszych trenerów oraz olbrzymiej przychylności Gminy Kobierzyce, gdyż
większa część budżetu klubu to gminna dotacja.
- A jak wyglądają Wasze przygotowania do
zbliżającego się sezonu?
- Doszliśmy do wniosku, że nie ma potrzeby
zbyt wcześnie rozpoczynać przygotowań. Rozgrywki ligowe zaczynają się z końcem września
lub na początku października więc nasze dziewczęta z pewnością będą dobrze przygotowane do
sezonu. Trzymajmy za nie kciuki, oby tylko omijały
je kontuzje.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

