MOJA GMINA - MOJA WIEŚ
BIULETYN SAMORZĄDOWY • ISSN: 2450-4718 • WYDANIE BEZPŁATNE • NR 46 (45) • WRZESIEŃ 2019

W NUMERZE POLECAMY

Kolarskie święto w Krzyżowicach / str. 6-7

III miejsce dla Gminy Kobierzyce
/ str. 4

Dożynki Gminne 2019
/ str. 8-9

Okręgi wyborcze
w Gminie Kobierzyce / str. 12

2

INFORMACJE GMINNE

Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

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

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

21 sierpnia odbyła się X Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Radni podjęli 49 uchwał.
Uchwały dotyczyły m.in.: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce, zmiany budżetu Gminy Kobierzyce
na 2019 r., ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, przyjęcia
projektu: Założenia do planu zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga- żonych m.in. w takich miejscowościach jak:
zowe dla Gminy Kobierzyce na okres 2019- Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków
-2033, uchwalenia miejscowych planów Żurawski i Żurawice, Pustków Wilczkowski.
zagospodarowania przestrzennego.
Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte
Kolejna, XI sesja odbyła się 20 września. Rad- uchwały znajdują się na stronie internetoni koncentrowali się w jej trakcie głównie na wej Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl.
uchwałach dotyczących planów zagospoMaria Okraszewska
darowania przestrzennego obszarów poło-

Anatolowi Połchowskiemu

długoletniemu Radnemu Gminy Kobierzyce
− wyrazy współczucia z powodu śmierci żony
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy
Kobierzyce

Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady
Gminy Kobierzyce

Pani Anicie Połchowskiej, Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia z powodu śmierci

ŚP. Stanisławy Połchowskiej

POSTERUNEK POLIC JI W KOBIERZ YC ACH

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

/ 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
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Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk:
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54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
tel./fax 71 342 30 43
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Redaguje zespół:
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Maria Wilk
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Kobierzyce- to wzorowa gmina
Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim
Pawłem Hreniakiem

- Czy jest zainteresowanie programami
rządowymi na Dolnym Śląsku?

- Mieszkańcy Gminy Kobierzyce żywo interesują się strategią rozwoju gospodarczego tego regionu. Na jakie wsparcie ze
strony rządu mogą liczyć w tym zakresie
władze samorządowe naszej gminy w najbliższych latach?

- Oczywiście! Program Rodzina 500 plus to
program, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Na Dolnym Śląsku do rodzin trafia
ponad 2,1 mld zł. Z roku na rok zwiększają się
również środki na inne programy społeczne,
którymi interesują się dolnośląskie samorządy. Mówię tu o tworzeniu placówek z programu Maluch plus i Klubów Seniora. Bardzo
mnie to cieszy. W tym roku na tworzenie żłobków czy klubów dziecięcych w ramach Malucha plus samorządy otrzymały ponad 33 mln zł.
Uda się stworzyć dodatkowe miejsca dla
ponad 2,5 tys. dzieci. To kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin, które mam nadzieję,
wpłynie też na wzrost dzietności na Dolnym
Śląsku. Zauważyłem też, że dolnośląskie samorządy coraz mocniej wspierają seniorów.
W tym roku liczba nowych placówek Klub
Senior czy Dom Senior wyniesie blisko 60.
Środki, które mój urząd przeznacza na ten
cel, to ponad 8 mln zł i również tu bardzo zachęcam do składania kolejnych wniosków.

Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski
- Staramy się wspierać samorządy zwłaszcza w projektach dotyczących bezpośrednio mieszkańców. Mówię tu o programach społecznych, które jako Wojewoda
Dolnośląski realizuję: Rodzina 500 plus,
Maluch plus, Senior plus, ale też Fundusz
Dróg Samorządowych, Fundusz Solidarnościowy czy Fundusz Rozwoju Przewozów
Autobusowych. Budżet Wojewody Dolnośląskiego kilka lat temu wynosił 3 mld zł,
teraz – na koniec kadencji – to ponad 5 mld.
To również pokazuje, jak wiele się zmieniło i jak wiele spraw związanych z regionem, z gminami i powiatami wspieramy
i koordynujemy. Są również projekty, które
wychodzą poza Dolnośląski Urząd Wojewódzki, a które są stworzone specjalnie
dla samorządów. Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju ogłosiło projekt Mosty dla Regionów – myślę, że przed końcem roku dowiemy się, co i kiedy zostanie wybudowane na
Dolnym Śląsku. Wiem o dwóch propozycjach: most w Oławie i most w Ścinawie.
Na pewno mamy szansę na co najmniej
jedną inwestycję. Są też mniejsze programy, ale naprawdę bardzo potrzebne, jak
wsparcie dla lokalnych klubów sportowych
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wiem, że
również Kobierzyce aplikowały o środki.
Bardzo polecam program Dostępność plus
– ogromne przedsięwzięcie, które myślę,
zmieni nasz kraj i nasz region. Kompleksowe rozwiązania w dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury czy transportu
do wymagań wszystkich obywateli. Zapraszaliśmy przedstawicieli samorządów do
rozmów i konsultacji, więc myślę, że teraz
przyszedł czas na składanie propozycji
i projektów do realizacji.
- Jak rozumiem, takie gminy jak Kobierzyce
mogą korzystać z projektów dotyczących
rozwoju gospodarczego, a tym samym poprawiać jakość życia mieszkańców?
- Jak najbardziej te programy dotyczą samorządów, a dodam do tego jeszcze Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego
– dokument strategiczny dla naszego kraju.
Dokument również szeroko konsultowany
z samorządami, który określa właśnie zasady współpracy rządu i samorządów na rzecz
rozwoju Polski i regionów. Prowadzenie
projektów, sięganie po środki krajowe czy
unijne, wsparcie partnerów społeczno-gospodarczych, to wszystko jest tam zapisane
i z tego można korzystać przy planowaniu
czy to nowych inwestycji, czy szerzej, wieloletnich planów związanych z rozwojem
poszczególnych gmin i powiatów.

- Kolejna sprawa - to duży inwestorzy i duże
inwestycje dla Polski, w co Gmina Kobierzyce mocno się wpisuje?
- Gmina Kobierzyce - to już można powiedzieć - nasz prawdziwy skarb gospodarczy
pod tym względem. Przyznaję, że bardzo
mnie to cieszy i gratuluję władzom samorządowym skuteczności i pomysłów na
ściągnięcie inwestorów. Nie jest to sprawa
prosta, ale przy rządowym wsparciu okazuje
się, że można ściągać na Dolny Śląsk światowych gigantów biznesu. Bardzo wspieram
takie inicjatywy, bo to zarówno promocja
regionu, która przekłada się na jakość naszego życia, a z drugiej strony - prestiż dla
samorządu.
- Kobierzyce mają status tzw. bogatej gminy, ale mimo wszystko takie miejscowości
mają swoje problemy i swoje potrzeby. Czy
Wojewoda Dolnośląski wspiera takie samorządy?
- To wsparcie dla mniejszych miejscowości
funkcjonuje i oceniam je bardzo wysoko,
a rząd przygotowuje też nowe rozwiązania dla mniejszych gmin. Świadczy o tym
choćby zmiana filozofii w funkcjonowaniu
Funduszu Dróg Samorządowych. Gminy
mogą teraz liczyć na dofinansowanie remontów czy budów dróg lokalnych nawet
na poziomie 80 proc. do jednej inwestycji. To
bardzo duże wsparcie i często słyszę od samorządowców, że ta zmiana była przez nich
oczekiwana i bardzo za nią dziękują. Gmina
Kobierzyce w 2017 roku otrzymała 1,5 mln zł
na przebudowę ulic Długiej, Kobierzyckiej
i Lipowej w miejscowości Królikowice.
To przykład tylko jednej inwestycji, a w sumie w regionie tylko w tym roku na budowy
dróg lokalnych wydanych zostanie ponad 200
mln rządowych pieniędzy. Powstanie ponad
200 km dróg w nowej jakości – bezpiecznych
dla uczestników ruchu drogowego i mieszkańców.

- Programy rządowe bliżej mieszkańców? do mieszkańców regionu. Brak możliwości
– taki chyba można wyciągnąć wniosek dojazdu do pracy czy szkoły, to ogromny
problem i musimy się tym wszyscy – rząd
z Pana odpowiedzi...
i samorządy – zająć.
- Tak, bardzo mocno nam na tym zależy.
Dolny Śląsk to piękny region i coraz lepiej - W wywiadach dużo Pan mówi o sprasię rozwija, ale nadal mamy obszary, któ- wach związanych z bezpieczeństwem
re wymagają dużego wsparcia. Programy mieszkańców Dolnego Śląska – wiemy, że
rządowe to na pewno spora pomoc, ale prowadzi Pan rozmowy m.in. z władzami
myślę, że nawet proponowane przez rząd Gminy Kobierzyce o nowej jednostce straprogramy społeczne mają wpływ na sytu- ży pożarnej. Są takie plany?
ację gospodarczą danej gminy czy powiatu.
- Tak. Rozmawiamy o nowej inwestycji
Program Rodzina 500 plus to dodatkowe
i umiejscowieniu w Gminie Kobierzyce jedpieniądze dla rodzin, ale to przekłada się
nostki straży pożarnej i policji autostradowej.
na sytuację finansową samorządów. I to
Było kilka spotkań, powołałem zespół, który
w pozytywnym aspekcie. Nasz cel - to wzmocopracuje koncepcję budowy i funkcjonowanienie potencjału gospodarczego Dolnego
nia takiego obiektu. Gmina Kobierzyce to
Śląska i całego kraju. Dodam jeszcze, że od
jedna z najszybciej rozwijających się gmin
tego roku funkcjonuje również Fundusz
na Dolnym Śląsku. Ściągacie do siebie inweRozwoju Przewozów Autobusowych, który
storów, przez co rozbudowujecie swój poma na celu przywrócenie zlikwidowanych
tencjał gospodarczy, ale też wzrasta liczba
połączeń i przeciwdziałanie wykluczeniu
mieszkańców gminy. To wszystko sprawia, że
mniejszych miejscowości. Bardzo zachęcam
musimy patrzeć w przyszłość z optymizmem,
samorządowców do zgłaszania wniosków
ale też myśleć szerzej o zapewnieniu bezw tym programie. Podpisaliśmy już umowy
pieczeństwa, przepływie informacji między
z 14 gminami i powiatami, a choćby w posłużbami, tak by w przypadku zagrożenia
wiecie bolesławieckim od września funkcjoich reakcja była bardzo szybka. Nowa jednuje ponad 20 nowych linii autobusowych.
nostka dwóch służb w Gminie Kobierzyce
W sumie w regionie udało się ich uruchomić
wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.
ponad 80. Ogłosiliśmy właśnie nowy nabór,
więc są możliwości uzyskania dofinanso- - Dziękuję za rozmowę.
wania przewozów autobusowych. I to jest
Janusz Kołodziej
kolejny program skierowany bezpośrednio
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III miejsce dla Gminy
Kobierzyce

Rok szkolny 2019/2020
już bez gimnazjów

2 744 uczniów szkół podstawowych oraz
871 przedszkolaków w Gminie Kobierzyce
uroczyście zainaugurowało rok szkolny
2019/2020. Ze szczególnym przejęciem
rozpoczęli naukę pierwszoklasiści, jak
przedstawieni na zdjęciu uczniowie klasy Ic
w Bielanach Wrocławskich podczas szkolnej
akademii, która odbyła się 2 września. Szkoły
podstawowe są szkołami działającymi wyłącznie w systemie 8-klasowym, już bez
klas gimnazjalnych.

Miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce zajęła III miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów
w latach 2016-2018 w kategorii gminy wiejskie. Wyróżnienie odebrał Ryszard Pacholik - Wójt Gminy Kobierzyce w trakcie XVII
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
w Katowicach, w dniu 2 października. Ran-

king Wspólnoty jest opracowywany przez
prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego. W Rankingu bierze się pod
uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w trzech ostatnich latach (w tym
przypadku 2016-2018). Są to zestawienia
wszystkich samorządów analizowane na
podstawie obiektywnych danych z GUS.
Maria Okraszewska

W nowym roku szkolnym przybyło więcej
uczniów do klas pierwszych i do przedszkoli, co wymagało zakupu wyposażenia
i pomocy dydaktycznych, zmiany organizacji zajęć w niektórych jednostkach oraz przeprowadzenia remontów pomieszczeń m.in.
w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach. Natomiast w Szkole Podstawowej
w Kobierzycach kończy się II etap generalnego remontu budynku szkoły, na co bardzo
czekali uczniowie, nauczyciele i rodzice, bo
dzięki temu cała szkoła została odnowiona.
Trwa rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, a jej zakończenie plano-

wane jest na sierpień 2020. Dzięki temu
o 75 wzrośnie liczba miejsc przedszkolnych. Wkrótce rozpocznie się rozbudowa
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. Rozstrzygany jest przetarg na budowę przedszkola w Wysokiej
na 100 miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat,
a w planach są rozbudowy kolejnych szkół.
W ofercie szkół znajduje się wiele zajęć
pozalekcyjnych, które umożliwią rozwój
zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także
pomogą uczniom w pokonywaniu trudności z nauką.
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

Giełda przedsiębiorców
7 września 2019 roku w klubie Stara Świetlica
w Bielanach Wrocławskich odbyło się doroczne
spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej,
połączone z prezentacją wybranych firm,
współpracujących ze Stowarzyszeniem. Prezes
Wiesław Gaczyński przywitał zebranych, poinformował o planach na najbliższe miesiące
i wymienił firmy, które wzięły udział w giełdzie
SPZK. W tym roku były to: Pefra, Enegymix, Biuro
Podróży Glob Troper, Podosphera, CDT Kuźnia
i Marimal, które przygotowały ciekawe ekspozycje, a właściciele firm przedstawili krótkie
prezentacje, dotyczące prowadzonej przez
owe firmy działalności. W programie wieczoru
było też wręczenie nagród ufundowanych m.in.
przez Urząd Gminy Kobierzyce dla zwycięzców
turniejów sportowych, rozegranych z okazji
dorocznego spotkania. W turnieju brydża
sportowego najlepsi okazali się Teresa i Włodzimierz Wittenbeck, drugie miejsce zajęła
para Maciej Szchmidt - Sławomir Zagórski,

a trzecie Marta i Andrzej Bojda. W turnieju tenisa stołowego kolejność była następująca:
1. miejsce - Wojciech Szewczuk, 2. miejsce - Lubomir Kozubal, 3. miejsce - Mirosław Ostaszew-

ski, 4. miejsce - Piotr Frodyma, 5. miejsce - Artur między sobą, przygotowano dla nich stoisko
Wylegała, 6. miejsce - Jakub Kołodziej, Wiesław z małą gastronomią, a udany wieczór zakończyGaczyński i Janusz Kołodziej. Uczestnicy spo- ła zabawa taneczna, która prowadził DJ Ostry.
tkania mieli okazję do nawiązania współpracy
Janusz Kołodziej
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Wycieczki z historią w tle
Tym razem Stowarzyszenie Bielany dla Ciebie
zaprosiło mieszkańców Bielan Wrocławskich
i Ślęzy na dwudniową wycieczkę do Warszawy.
Głównym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego powstałego w hołdzie dla mieszkańców
Warszawy, którzy walczyli i ginęli za wolną
Polskę w sierpniu i wrześniu 1944 roku oraz
muzeum POLIN. Jest to muzeum historyczne
ukazujące 1000 lat dziejów polskich Żydów.
Jest to też miejsce spotkań i dialogu tych, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską. Nie zabrakło też czasu
na zwiedzanie Zamku Królewskiego, Starówki
i Świątyni Opatrzności Bożej. Udało nam się
również przejechać nowo otwartą linią metra
warszawskiego. Pogoda dopisała. Zmęczeni,
ale w świetnych humorach w późnych godzinach wieczornych wróciliśmy do domu. Na
wycieczkę zaprosiliśmy całe rodziny, bo warto

Energia ze słońca
W dniu 26 września 2019 roku, przedstawiciele Urzędu Gminy Kobierzyce mieli
przyjemność uczestniczyć w konferencji zamykającej projekt pn.: Regionalny Program
Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje
fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego
Śląska, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Centrum
Technologii Energetycznych w Świdnicy.

jest dzieciom pokazać cząstkę naszej historii.
Zadanie zrealizowane w ramach projektu Prowadzenie swietlicy profilaktycznej w Bielanach
Wrocławskich współfinansowanej przez Gminę Kobierzyce.
Zarząd Stowarzyszenia Bielany dla Ciebie
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W trakcie konferencji podsumowano projekt, który trwał od lipca 2017 roku do
września 2019 roku. Udział wzięło w nim
14 gmin, w tym Gmina Kobierzyce. Uczestnicy tego wydarzenia dowiedzieli się jak
wyglądała praca Stowarzyszenia przy projekcie, z jakimi problemami i trudnościami się zmagano, ale najczęściej można
było usłyszeć jak wiele osób skorzystało
z projektu i jak wielką wagę przykładano

do montażu fotowoltaiki złożonej z najlepszych komponentów. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć od przedstawicieli mieszkańców
gmin, u których zamontowano mikroinstalację fotowoltaiczną, jak bardzo są zadowoleni
z instalacji, dofinansowania oraz ze wsparcia
od Stowarzyszenia i gmin. Na koniec projektu w sumie wypłacono 531 grantów o łącznej kwocie ponad 18 mln. Na terenie Gminy
Kobierzyce złożono 57 wniosków o grant,
z czego skorzystało 52 grantobiorców, którym wypłacono w sumie 1.811.945,12 zł.
W ramach podziękowania za udaną współpracę przy projekcie organizatorzy konferencji wręczyli dyplomy dla Ambasadorów
Energetyki Prosumenckiej, którymi nazwano gospodarzy gmin partnerskich, a wśród
nich Wójtowi Gminy Kobierzyce - Ryszardowi Pacholikowi.
Joanna Żygadło

Czytanie czas zacząć!

Kolejny raz w pierwszym tygodniu września bibliotekarze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich, przy
współudziale nauczycieli polonistów włączyli się do ogólnopolskiej akcji czytania
największych dzieł literackich. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa,
dbałość o język ojczysty, zwrócenie uwagi
na bogactwo polskiej literatury, a przede
wszystkim zachęcanie do czytania książek
i ukazanie młodym ludziom piękna kanonu
literatury polskiej. Lekturą ósmej edycji Narodowego Czytania były żywe w pamięci,
zwłaszcza dorosłych, wybrane nowele najwybitniejszych klasyków literatury polskiej.
Podążając za słowami Prezydenta RP, iż
jest to wybór tekstów, których wspólnym
mianownikiem jest polskość w połączeniu
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad
człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem
stylu i plastycznością, która pozostawia
w umysłach czytelników niezapomniane
wrażenia. Świadkami tych wydarzeń stali
się uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły.
Z ogromnym zainteresowaniem bielańska
młodzież wsłuchiwała się w ciekawą interpretację czytanych nowel: Sachem
H. Sienkiewicza, Katarynka B. Prusa, czy
Dobra pani E. Orzeszkowej. Uczniowie sami
przyłączyli się do czytania proponowanych

tekstów, których treści wydają się aktualne
dla współczesnego czytelnika. Ciekawym
doświadczeniem, dla osób czytających,
był fakt, że młodzi ludzie słuchali z zainteresowaniem i w skupieniu, zadając przy tym
wiele pytań dotyczących historii, a także
archaicznego dla nich języka. Dzięki poznanym treściom zdobyli cenne doświadczenia do przemyśleń i dyskusji nie tylko
na lekcjach języka polskiego, ale także
w rodzinnych domach. Wszyscy dowiedzieli
się, że nawet krótkie utwory pisarskie, jakimi są nowele, mogą wzbudzić ogromne
emocje i stać się oknem na świat, kształtującym przyszłych czytelników, ich postawy
i otwartość na losy drugiego człowieka.
Po raz kolejny mogliśmy przekonać się,
jak wielki wpływ na rozwój osobowości
i kształtowanie charakteru młodego pokolenia ma akcja Narodowe Czytanie. Z niecierpliwością i zaciekawieniem wszyscy
oczekujemy kolejnej przyszłorocznej edycji
tej akcji i jednocześnie jesteśmy ciekawi,
jaki utwór zostanie do niej wybrany. Podsumowaniem tegorocznego Narodowego
Czytania niech będą słowa chińskiego przysłowia: Czytanie książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych
czasów.
Tomasz Winiarski

Dwa tygodnie wakacji
w Bielanach Wrocławskich
Jak co roku Stowarzyszenie Bielany dla Ciebie zorganizowało na przełomie lipca i sierpnia opiekę dla dzieci, które nie wyjechały na
wakacje. Opiekunki postarały się, aby pobyt
w świetlicy upłynął ciekawie. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach na świeżym powietrzu. Obejrzały w kinie najnowsze wydanie Króla Lwa. Korzystały z uroków kąpieli na
basenie Ślęza, która w okresie upałów bardzo się wszystkim podopiecznym podobała.
W parku trampolin spędziły czas na sportowo, a wycieczka do Miejskiej Dżungli zapew-

niła pogłębienie wiedzy o życiu i zabawach
egzotycznych zwierzątek. Tradycyjnie dzieci
miały zajęcia w kuchni. Jednego dnia smażyły naleśniki, innego przygotowały pizzę.
Zrobione własnoręcznie potrawy mali kucharze z apetytem zjedli. Kwiatki wręczone opiekunkom na zakończenie, najlepiej
świadczyły o zadowoleniu uczestników.
Zadanie zrealizowane we współpracy z Gminą Kobierzyce.
Zarząd Stowarzyszenia Bielany dla Ciebie
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KOLARSKIE ŚWIĘTO

Tę niedzielę - 22 września 2019 roku, mieszkańcy Krzyżowic zapamiętają zapewne na bardzo długo. Właśnie wtedy, w ostatni, słoneczny dzień
lata, ich miejscowość stała się gminną stolicą kolarstwa. Z inicjatywy Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy współpracy ze Starostwem
Powiatowym we Wrocławiu, Zarządem Województwa Dolnośląskiego,
Aleją Bielany, Via Dolny Śląsk 2019 - organizatorem wyścigów kolarskich
oraz PZS Nr 1 w Krzyżowicach i Stowarzyszeniem Miłośników Krzyżowic,
odbyła się wielka impreza sportowa dla miłośników jazdy na rowerze. Na
znakomicie przygotowanych pobliskich trasach w różnych zmaganiach rywalizowali sympatycy jazdy na rowerach w wieku od 2 do kilkudziesięciu

lat w ramach ITT Grand Prix Kobierzyc. Zawody rozpoczęli samorządowcy,
którzy po sygnale startera honorowego Ryszarda Pacholika, Wójta Gminy
Kobierzyce, walczyli w Mistrzostwach Powiatu Wrocławskiego. Po nich ponad 150 dzieci w wieku od 3 do14 lat przy ogłuszającym dopingu rodziców
pokonało różne dystanse w pałacowym parku. Największą grupę stanowili
kolarze rywalizujący w kilku wyścigach rozgrywanych w ramach serii wyścigów dla amatorów Via Dolny Śląsk 2019. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne, a na scenie zaprezentowali się między innymi mieszkańcy
Krzyżowic, zespół NoName z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, a także Mariusz Węgłowski - miejscowy muzyk, mający za sobą udane występy fil-

SPORT

W KRZYŻOWICACH

mowe, czy taneczne. Dla licznie przybyłych widzów przygotowano stoiska
z małą gastronomią, sprzętem sportowym, domowymi wypiekami. Były
też warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Najlepsi zawodnicy otrzymali
puchary, medale i okolicznościowe nagrody oraz dyplomy. Organizatorzy
dziękują wszystkim osobom za wsparcie i udzieloną pomoc przy organizacji kolarskiego święta i już zapraszają do Krzyżowic za rok!
Janusz Kołodziej
fot. Anna Baran, Fotoprzerzutka.pl
Wyniki znajdują się na stronie: www.viadolnyslask.pl
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Święto Plonów Gminy Kobierzyce
Była to tradycyjnie już dwudniowa (2425.08.2019) zabawa w rytmach ludowych,
discopolowych, rockowych, a nawet cygańskich. Tę różnorodność zapewniło wiele
zespołów, występujących naprzemiennie na
dwóch scenach kobierzyckiego stadionu.

zentowała kapela Check Fly z Czech – partnerskiej miejscowości Kobeřice. Następnie wystąpił zespół Alibii z hitami PRL-u. Zwieńczeniem
dożynek był koncert De Mono z wokalistą Andrzejem Krzywym.
W strefie rekreacyjnej zorganizowano warsztaty
dla dzieci, dmuchańce, były rozrywki zespołowe (KOSiR) i program pełen niespodzianek
Podróż dookoła świata. Dożynkom towarzyszyły stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze.

Świętowanie rozpoczął w sobotę jubileuszowy X Festiwal Kultury Ludowej oraz
specjalny występ naszej Jarzębiny z okazji
ich 30-lecia. Na zakończenie wręczono
pamiątkowe statuetki, okolicznościowe
książeczki o zespole i smakowano tort,
ufundowany przez Gminę Kobierzyce.
Uroczystość uświetniła obecność m.in.
Wójta Ryszarda Pacholika i Przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Regulskiej. Tego
dnia odbyły się również koncerty zespołów discopolowych i wieczorna dyskoteka.
Wystąpił: Live Band, The Gentelman’s, M.I.G.,
a na zakończenie do tańca zagrał zespół
Widmo. Bawiono się do późnej nocy.
W niedzielę po raz pierwszy oprawę dożynkowych uroczystości zapewnił zespół specjalizujący się w rekonstrukcji dawnych tradycji
ludowych – Staropolanie z Wielkopolski. Odtworzyli oni muzyczno-taneczno-pantomi-

micznie cały rytuał święta plonów. Ich występ
splótł się częściowo z gminnym ceremoniałem
z udziałem Wójta Ryszarda Pacholika. Oczywiście były liczne delegacje wieńcowe oraz
misterium chleba. Popołudniowe koncerty

rozpoczęli ponownie Staropolanie z krótkim
występem i zespoły Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury: Jarzębina, No Name i tancerze z Bielan
Wrocławskich. Dużym aplauzem powitany
został Don Vasyl. Mocniejsze brzmienie zapre-

Głównym organizatorem imprezy jest Kobierzycki Ośrodek Kultury, który dziękuje sponsorom, reklamodawcom oraz wszystkim, którzy
przyczynili się swą ciężką pracą do organizacji
tak dużego przedsięwzięcia, jakim są dożynki
gminne w Kobierzycach – szczególne firmom
i przedsiębiorstwom. Srebrnym sponsorom:
Kobierzyckiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., LG Chem Wrocław
Energy sp. z o.o. z Biskupic Podgórnych i Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczalni
ALBA Spółka Akcyjna z Wrocławia, Firmie
Kingspan Environmental sp. z o.o. Brązowym
sponsorom: Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Leroy Merlin Polska
Sp. z o.o. sklep Wrocław. Reklamodawcom:
Cargill Poland sp. z o.o., Domu Samochodowemu Germaz sp. z o.o., INTER-CAR II sp. z o.o.
– autoryzowanemu dealerowi Volvo. Podziękowania należą się także za pomoc w przygotowaniu uroczystości dla: Lukrecja Piekarnia
Cukiernia II S.C. Beata i Artur Pietrzak, Piekarnia
Auchan Bielany Wrocławskie oraz pozostałym
reklamodawcom, a są nimi: Alt It – Dariusz Wołoszyn, Adam Żurawski transport ciężarowy,
usługi, handel, Agri Trade Norbert Neuhoff,
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, Bożena
Witwicka Zakład Pogrzebowy, Dariusz Wsułek,
Fundacja Estonta – Szkoły Cosinus, Gminna
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kobierzycach, Hotel Eclipse, Jerzy Rzońca, Leoni
Kabel Polska, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Twój Lekarz sp. z o.o., Synexus
– Centrum Medyczne, Zajazd Małuszów –
Michał Wybrańczyk. Podziękowania za wsparcie organizacji dożynek kierujemy również
do: Koła Gospodyń Wiejskich z Tyńca nad
Ślęzą. Dziękujemy: Krystynie Kochańczyk,
Michałowi Rytelewskiemu, Marii Szafraniec,
Wiesławowi Muraczewskiemu, Krystynie
i Zbigniewowi Michoniom, Tomaszowi Patryło.
Izabella Starzec-Kosowska
fot. Maciej Wełyczko
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Dożynki w Pustkowie
Wilczkowskim

14 sierpnia br. w Pustkowie Wilczkowskim
odbyły się Dożynki Sołeckie. Rozpoczęły się
mszą świętą, po której na stadion przeszedł
barwny korowód. Gwiazdami wieczoru byli:
grupa Voyager Music, Chucho, DJ Aico, Mariusz Węgłowski. Było wiele atrakcji m.in:
przejazdy na kucykach, dmuchańce, malowanie twarzy, ognisko. Uczestnicy mogli
smacznie zjeść i miło spędzić czas. Wśród
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Festyn w Budziszowie
Mieszkańcy wsi Budziszów bawili się na
pikniku rodzinno-dożynkowym, który odbył się na początku września. Proboszcz
parafii pw. św Archanioła w Tyńcu nad
Ślęzą Andrzej Guźniczak poświęcił budziszowski wieniec, chleb i wino, a następnie
sołtys Budziszowa - Anna Janecka poświęconym chlebem obdarowała mieszkańców i zaproszonych gości, wśród których
była między innymi Przewodnicząca Rady
Gminy - Elżbieta Regulska. Przybyłym na
festyn bardzo smakował specjalnie przy-

gotowany przez członków rady sołeckiej i
panią sołtys specjalny poczęstunek - zupa
z kukurydzy oraz grill. Pyszne ciasto, które
upiekły mieszkanki wsi było miłym dodatkiem do posiłku. Atrakcją pikniku była
wioska indiańska oraz ognisko dla dzieci.
Popołudnie minęło w miłej atmosferze,
a sołtys Budziszowa - Anna Janecka wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu
tego spotkania, składa serdeczne podziękowania.
Janusz Kołodziej

gości znaleźli się m.in.: Ryszard Pacholik Wójt
Gminy Kobierzyce, Elżbieta Regulska Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce, Maria
Wilk Sekretarz Gminy, Henryk Łoposzko
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Kobierzyce. Organizatorem wydarzenia był Damian Wrona - sołtys wsi wraz z radą sołecką.
Maria Okraszewska
fot. Maciej Wełyczko

IX Dni Tynieckie
8 września 2019 roku w Tyńcu Małym mieszkańcy tej miejscowości oraz zaproszeni
goście bawili się na IX Dniach Tynieckich.
Głównym punktem uroczystości był odpust
i dożynki parafialne. Po mszy świętej w miejscowym kościele, barwny korowód udał się
na teren Lokalnego Centrum Integracji. Uroczystego otwarcia dożynek dokonał Ryszard
Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce w asyście
Andrzeja Szawana - Wicestarosty Powiatu
Wrocławskiego oraz Henryka Łoposzko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce. Następnie Starostowie Dożynek Zofia
Majdaniuk i Krzysztof Kmiecik przekazali
chleb upieczony z tegorocznych zbiorów na
ręce sołtysa Tyńca Małego Janusza Gargały.
Po pierwszym występie Łemkowskiego Zespołu Folklorystycznego Roztoka z Rudnej
ksiądz proboszcz Ireneusz Alczyk odprawił
Misterium Chleba. Tyniec Mały odwiedził

także: Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski
i Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego. Obaj złożyli rolnikom i mieszkańcom
miejscowości serdeczne życzenia. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców i zaproszonych gości wiele atrakcji. Były stoiska
z małą gastronomią, kiermasze, skakańce
i dmuchańce dla najmłodszych, konkursy
sprawnościowe i występy artystyczne. Na

scenie zaprezentowali się między innymi:
Chór Diament, Jan Szymeczek, Ewelina Narożny w duecie z Krzysztofem Kmiecikiem,
ABBA Show, Boney M Show. Wspaniały pokaz
ogni sztucznych wzbudził aplauz wśród zebranych. Udany wieczór zakończyła zabawa
taneczna przy muzyce na żywo w wykonaniu zespołu pod kierunkiem Janusza Gargały.
Janusz Kołodziej
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Zadbaj o swoją formę
przez cały rok!
Zapraszamy na zajęcia sportowe organizowane przez Kobierzycki
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Aerobic? Boks? Gimnastyka? A może
Joga? Wiele atrakcyjnych zajęć dla mieszkańców Gminy Kobierzyce.
Zadbajcie o siebie przez cały rok. Dobra forma i miło spędzony czas
– nasza ekipa to gwarantuje! Zapraszamy!

SPORT 11

Udany początek sezonu KPR Gminy Kobierzyce
ZWYCIĘSKIE DERBY
Pojedynek o to, kto przez najbliższe miesiące rządzić będzie na Dolnym Śląsku zdecydowanie zasłużył na miano hitu kolejki.
Z niesamowicie emocjonującego spotkania
zwycięsko wyszły kobierzyczanki, wygrywając u siebie 27-26. Obie drużyny rozpoczęły
spotkanie niezbyt nieskutecznie. Najpierw
rzutu karnego nie wykorzystała Kinga Jakubowska, a następnie z czystej pozycji pomyliła się Adrianna Górna. Drogę do bramki
szybciej znalazły przyjezdne, ale już w 8. minucie do wyrównania doprowadziła Mariola
Wiertelak (4-4). Lubinianki, znane ze swojej
twardej obrony, nie odpuszczały i po raz kolejny wyszły na prowadzenie (4-7). Później na
parkiecie pojawiła się Barbara Zima i to głównie dzięki interwencjom młodej bramkarki,
kobierzyczanki odrobiły straty. Zdecydowanie poprawiły także grę w ataku, zdobywając
siedem bramek z rzędu. Strzelecką niemoc
Zagłębia przełamała Małgorzata Buklarewicz. Rozpoczęła się wymiana cios za cios.
Na przerwę w lepszych nastrojach schodziły
jednak podopieczne Edyty Majdzińskiej
(17-12).Po zmianie stron mecz jeszcze zyskał
na szybkości i zaciętości. W doskonałej dyspozycji były dwie strzelby KPR-u, czyli Kinga
Jakubowska i Zorica Despodovska. Grę gospodyń pewnie prowadziła Julia Walczak,

zwoliły przyjezdnym szybko złapałać wiatr
w żagle. Po raz kolejny doskonale spisywał
się duet Jakubowska-Despodovska. Walka
toczyła sięw zasadzie punkt za punkt, a żadna ze stron nie odpuszczała nawet na moment. Wynik pierwszej połowy ustaliła na
kilka sekund przed gwizdkiem macedońska
rozgrywająca KPR-u.

wybrana później MVP spotkania. Po drugiej
stronie błyszczała Adrianna Górna. Trudno
wskazać, która drużyna prezentowała się
lepiej w defensywie, jednak w drugiej połowie skuteczniejsze były podopieczne Bożeny Karkut. W 56. minucie czerwoną kartkę
z powodu gradacji kar otrzymała Victoria
Belmas. Mimo tego, Zagłębie zdobyło bramkę kontaktową i wynik do ostatnich sekund
był sprawą otwartą. Kibice na trybunach zamarli, kiedy kobierzyczanki na dwadzieścia
sekund przed końcem (27-26) straciły piłkę.

6. Bieg Bielański

Przyjezdne jednak nie miały pomysłu na rozegranie akcji, mogącej dać remis.
KOSZALIN WZIĘT Y
Spotkanie w Koszalinie 23-26 (12-13) było
zacięte i obfitowało w emocje. Zaczęło się od
trafienia gospodyń. KPR miał początkowo
spory problem ze skutecznością – piłka trafiała w słupki bądź poprzeczki, skutkiem czego podopieczne Anity Unijat wypracowały
nieznaczną przewagę (4-2 w 9', 8-6 w 20').
Nie dominowały jednak na parkiecie i po-

KPR Gminy Kobierzyce
fot. Maciej Wełyczko

Zawody wędkarskie
29 września odbyły się zawody wędkarskie
Koła PZW nr 8 Kobierzyce. Mimo zupełnie
innej pogody niż podczas ostatnich zawodów w Kobierzycach (w czerwcu był upał),
również tym razem... ryby nie współpracowały z 40-toma biorącymi udział w zawodach wędkarzami. Ich wspólne połowy to
niespełna 3 kilogramy ryb.

W ostatnią niedzielę września odbył się 6. Bieg
Bielański pod honorowym patronatem Wójta
Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika. Rywalizację ukończyło niespełna 450 uczestników dorosłych oraz 60 dzieci. W biegu
na 5 km najszybszy był Jacek Lesiecki,
wśród pań wygrała Małgorzata Zieleń.
Na dystansie 10 km wygrał Michał Domowicz, a najszybszą z pań okazała się Katarzyna Budziewska. Nagrody wręczali m.in. Elżbieta Regulska - Przewodnicząca Rady Gminy

Na tym etapie spotkania trudno było wskazać, kto dopisze na swoje konto punkty,
bowiem obie drużyny walczyły niezwykle
ambitnie. W 39. minucie mieliśmy jeszcze
remis po 15. Koszalinianki utrzymywały, co
prawda, kontakt, ale to ekipa Edyty Majdzińskiej czuła się pewniej na boisku, a w bramce świetnymi interwencjami popisywała się
Beata Kowalczyk. Przy stanie 17-18 kobierzyczanki trafiły do siatki gospodyń trzy razy
z rzędu, co zdecydowanie pomogło im kontrolować dalszy przebieg pojedynku. Wpływ
na rezultat miały na pewno także indywidualne wykluczenia Piłki Ręcznej, w tym dwie
kary w końcowej fazie pojedynku. Pierwsze
trafienia w nowych barwach zaliczyła Ola
Tomczyk, przypieczętowując zwycięstwo
ekipy z Dolnego Śląska. Spotkania zakończyło się przy stanie 23-26.

Zwyciężył Paweł Kiepura – 0,59 kg, drugie miejsce zajął, triumfator poprzednich
Kobierzyce, Radna Anna Trojanowska-Zoch- zawodów: Tadeusz Śmist – 0,41 kg, a trzeci
niak oraz Maja Muszyńska - Dyrektor KOSiR.
Zawody stały na wysokim poziomie i były
bardzo dobrze zorganizowane dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców Bielan
Wrocławskich, Stowarzyszeniu Pro-Run oraz
KOSiR. Najwięcej emocji wzbudzały biegi
z udziałem najmłodszych uczestników 6. Biegu Bielańskiego.
Janusz Kołodziej
fot. Fotoprzerzutka.pl

był Grzegorz Głogowski z wynikiem 0,30 kg.
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a czołówka
sklasyfikowanych wędkarzy otrzymała
sprzęt wędkarski zakupiony ze środków
Koła nr 8 Kobierzyce.
Kolejne, ostatnie już w roku 2019 zawody,
odbędą się 27 października. Tym razem
będą to zawody w parach – spławikowo-gruntowe.
Wojciech Duczek

od lewej: T. Śmist, P. Kiepura, G. Głogowski

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 10 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Kobierzyce podaje do wiadomości wyborców
informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
Nr obw.
głos.

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

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

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

2.

Tyniec Mały, Biskupice Podgórne.

Świetlica Wiejska
Tyniec Mały, ul. Świdnicka 6, 55-040 Kobierzyce

3.

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

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1
Krzyżowice, ul. Główna 2, 55-040 Kobierzyce

4.

Kobierzyce.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników
ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce

5.

Owsianka, Pustków Żurawski, Żurawice.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Pustków Żurawski, ul. Kolejowa 46, 55-040 Kobierzyce

6.

Solna, Wierzbice.

Świetlica Wiejska
Wierzbice, ul. Tarnopolska 15, 55-040 Kobierzyce

7.

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

Świetlica Wiejska
Rolantowice 4a, 55-040 Kobierzyce

8.

Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą.

Świetlica Wiejska
Tyniec nad Ślęzą, ul. Sportowa 1, 55-040 Kobierzyce

9.

Domasław, Księginice, Chrzanów, Magnice.

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

10.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Wysoka, ul. Chabrowa 99, 52-200 Wrocław

11.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Wysoka, ul. Chabrowa 99, 52-200 Wrocław

12.

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

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

13.

Ślęza.

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

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej nie- wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, osób niepełnosprawnych, w tym także wyktórym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. borcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
Zamiar głosowania korespondencyjnego
1) całkowitej niezdolności do pracy i niepowinien zostać zgłoszony do Komisarza
zdolności do samodzielnej egzystencji;
Wyborczego we Wrocławiu I najpóźniej do
2) całkowitej niezdolności do pracy;
dnia 30 września 2019 r.
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
Głosować przez pełnomocnika mogą wy- 4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
borcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie a także osoby о stałej albo długotrwałej
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niezdolności do pracy w gospodarstwie
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za- gnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta
Gminy Kobierzyce najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r.
od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik

