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APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KOBIERZYCE

Zapisy do szkoły w Wysokiej
1 września 2016 roku dzieci z Gminy
Kobierzyce rozpoczną naukę w nowo
wybudowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz ze żłobkiem w miejscowości Wysoka. Obecnie trwają zapisy do
poszczególnych oddziałów.
Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce – „Główną przyczyną, która leżała
u podstaw decyzji o budowie nowoczesnego obiektu dydaktyczno-wychowawczego, była chęć zapewnienia dzieciom
z Gminy Kobierzyce jak najlepszych warunków do nauki. W związku z dynamicznym rozwojem naszej gminy i związaną
z tym faktem wzrastającą liczbą mieszkańców, ilość miejsc w dotychczasowych
budynkach szkolnych była zbyt mała dla
zwiększającej się z roku na rok liczby
uczniów. Po wybudowaniu nowoczesnej
szkoły w Tyńcu Małym problem tylko
częściowo został rozwiązany, bowiem
i tak spora liczba dzieci z Wysokiej i Ślęzy
uczęszcza do zatłoczonego Gminnego
Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich.
Budując szkołę w Wysokiej zależało nam
na tym, aby dzieci z tej miejscowości
zwolniły miejsca w bielańskiej placówce, a z drugiej strony mogły rozpocząć,
bądź kontynuować naukę, w nowoczesnym obiekcie, blisko swojego miejsca
zamieszkania. Planując liczbę oddziałów

w nowej szkole nie przypuszczaliśmy,
że niektórzy mieszkańcy naszej gminy
(głównie z Bielan Wrocławskich i Wysokiej) zameldują u siebie na pobyt czasowy dzieci z sąsiednich gmin. Taka postawa sprawiła, że liczba uczniów, którzy
chcą uczęszczać do tej szkoły gwałtownie
wzrosła i zastanawiamy się nad tym, jak
rozwiązać ten problem bez konieczności
wprowadzania systemu nauki na dwie
zmiany.
Apeluję do wszystkich mieszkańców
Gminy Kobierzyce o niemeldowanie
dzieci z gmin ościennych u siebie, gdyż
taka postawa działa na szkodę dzieci z rodzin mieszkających i płacących
podatki w naszej gminie od wielu lat.
Między innymi z tych podatków została
sfinansowana budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem
i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka (koszt to ponad 40 mln zł). Mogę
zapewnić, że użyjemy wszystkich dostępnych środków prawnych i administracyjnych, po to, aby dzieci fikcyjnie
meldowane nie zabierały miejsca tym
uczniom, dla których ta szkoła została
zaprojektowana i zbudowana.
Sprawą dzieci, które ostatnio w dużej liczbie zostały zameldowane w Gminie Kobierzyce zainteresowali się radni z Wysokiej,
Ślęzy i Bielan Wrocławskich.

Wiesław Muraczewski, sołtys wsi Ślęza,
radny Gminy Kobierzyce – „Należy zauważyć, że dzieci o których mowa, meldowane są na pobyt czasowy, co upewnia nas
w tym, że nie są to stali mieszkańcy naszej
gminy, a poprzednie miejsce zamieszkania
znajdowało się w gminach ościennych.
Budowa takich obiektów jak szkoły, przedszkola czy żłobki – to bardzo kosztowne
inwestycje wiążące się z dużymi wydatkami z budżetu Gminy Kobierzyce. Mimo to
przeznaczamy te środki na cele oświatowe,
gdyż zależy nam na tym, aby nasze dzieci
rozwijały się i uczyły w jak najlepszych warunkach. Duża liczba dzieci, które będą się
ubiegały o miejsce w szkole w Wysokiej stanowić może poważny problem, gdyż w fazie projektowania tej szkoły planowano
naukę w mniejszej liczbie oddziałów i nie
zakładano nauki na dwie zmiany. W świetle
obowiązujących przepisów możemy tylko apelować do tych osób, które ostatnio
zameldowały dzieci spoza terenu naszej
gminy, o zachowanie tzw. „zdrowego rozsądku”. Większa ilość przyjętych dzieci, niż
pierwotnie zakładaliśmy, skutkować może
taką sytuacją, że w żłobku, przedszkolu czy
w szkole w Wysokiej zabraknie miejsca dla
dzieci osób mieszkających w Gminie Kobierzyce od dawna”.
Mariusz Przeździęk, mieszkaniec Wysokiej, radny Gminy Kobierzyce – „W powstałej sytuacji najbardziej niepokoi mnie fakt,
że nie unikniemy nauki w systemie zmianowym, czego pierwotnie nie zakładano,
gdy przystępowano do projektowania
szkoły w miejscowości Wysoka. Dzieci z tej
miejscowości, które uczęszczają do szkoły
w Bielanach Wrocławskich miały w pierwszej kolejności zostać przeniesione do nowego obiektu. Byłoby to korzystne dla obu
szkół, gdyż obecnie bielańska szkoła jest
niemal przepełniona. Może się zatem okazać, że dla tych właśnie dzieci nie będzie
miejsca w szkole w Wysokiej, gdyż ich miejsce mogą zająć dzieci fikcyjnie zameldowane w Gminie Kobierzyce. Byłaby to sytuacja
bardzo zła i mówię to z całą stanowczością,
jako radny, ale przede wszystkim mieszkaniec Wysokiej. Musimy wspierać władze
samorządowe naszej gminy w wypracowaniu takiego systemu rekrutacji do nowej

szkoły, który zagwarantowałby dostęp do
nauki dzieciom, których rodzice mieszkają
w Gminie Kobierzyce od wielu lat.
Jarosław Zawisza, Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy Kobierzyce,
mieszkaniec Bielan Wrocławskich – „Wydatki na oświatę stanowią w budżecie
naszej gminy znaczącą część. Dzieci mają
zagwarantowany dostęp do szkół, przedszkoli, żłobków, a gmina wciąż poprawia
jakość tych usług, inwestując w nowe
placówki, również w infrastrukturę towarzyszącą: place zabaw, tereny rekreacyjne.
Najnowszy projekt poprawiający edukację
w gminie dobiega końca. To budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej,
która ma polepszyć warunki edukacji dla
Wysokiej, Ślęzy, ale również Bielan Wrocławskich czy Domasławia. Nowa placówka
ma w założeniu przejąć około 200 uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich. Daje to szansę na ograniczenie
lekcji na dwie zmiany. Inwestycja miała
zmniejszyć również uciążliwości dla dzieci z Wysokiej w dojeździe do Bielan, a dla
mieszkańców Bielan Wrocławskich miała
oznaczać mniejszy ruch samochodowy,
mniej zatarasowanych chodników w czasie
wywiadówek, imprez okolicznościowych
w szkole, itd. Obecnie, z wiadomości przekazywanych radnym w Urzędzie Gminy,
wiem, że rośnie lawinowo liczba „dziwnych” meldunków w Wysokiej, ukierunkowanych na zapisanie dzieci do placówki
oświatowej w tej miejscowości. Skutkiem
może być brak miejsca w nowej szkole, czy
przedszkolu dla dzieci z naszej gminy, albo
powstanie dwóch zmian nauki w szkole
w Wysokiej. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom
jest apel do mieszkańców Wysokiej, aby
nie szkodzili sami sobie. Zwrócenie uwagi
mieszkańcom Wysokiej, że wzrost liczby
uczniów ponad plan, to nie tylko pogorszenie warunków dla ich dzieci, ale i dla nich
samych – to oznacza wzrost ruchu ulicznego, jeszcze dłuższe korki uliczne. Również
Urząd Gminy musi podjąć kroki zapewniające w pierwszej kolejności dostęp do szkoły czy przedszkola dzieciom z naszej gminy.
To z podatków ludzi zamieszkujących Gmidokończenie na stronie 2
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Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

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

RADA GMINY
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Regulska
Zastępca Przewodniczącego
Henryk Łoposzko
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
Paulina Tomaszewska

798 740 461
607 439 039
71 36 98 120
71 36 98 129

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu
Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat

Joanna Kłodzińska
Barbara Hebda
Magdalena Sypniewicz
Marta Szczygieł
Anna Muraczewska

71 36 98 209
71 36 98 105
71 36 98 106
71 36 98 130
71 36 98 125

REFERAT FINANSOWY
Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych
Joanna Szymczak
Agnieszka Łysakowska
Edyta Duniec
Wymiar podatków lokalnych od osób prawnych
Jacek Skrzyniarz
Księgowość podatkowa Anna Bojdo
Marek Wilk
Egzekucja
Violetta Kowalska
Kasa
Gospodarka odpadami Małgorzata Biesiada
Magdalena Bąk
Egzekucja opłat
Marcin Kałka

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 116
71 36 98 122
71 36 98 195
71 36 98 205
71 36 98 181

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Insp. nadzoru inwestorskiego
Grzegorz Morawski
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Karolina Jędryka
Dariusz Mirek
Architektura i budownictwo
Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Ochrona środowiska
Elżbieta Nawrocka
Monika Pilichowska

71 36 98 214
71 36 98 204
71 36 98 192
71 36 98 112
71 36 98 180
71 36 98 108
71 36 98 110
71 36 98 136
71 36 98 211
71 36 98 111

REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Piotr Ligas
Kierownik referatu
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Drogi gminne i infrastruktura
Joanna Najmrodzka
Gospodarka komunalna Monika Skórzewska
Jarosław Komorowski
Oświetlenie drogowe Zbigniew Ratajewski
Gospodarka mieszkaniowa
Marta Stachów

71 36 98 191
71 36 98 213
71 36 98 201
71 36 98 146
71 36 98 107
71 36 98 171
71 36 98 177

REFERAT ŚRODKÓW ZEW. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pozyskiwanie środków zew.
Anna Dudarska
Zamówienia publiczne Sylwester Janaszkiewicz
Paweł Piwowarski
Jolanta Urbaś

71 36 98 155
71 36 98 176
71 36 98 162
71 36 98 149

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu
Sport
Oświata i kultura

Anna Wilisowska
Wojciech Duczek
Edyta Brzezińska
Iwona Witkowska

71 36 98 196
71 36 98 186
71 36 98 197
71 36 98 207

Barbara Świerczyńska

71 36 98 206

Lucyna Suchecka
Agnieszka Jankowska-Jakus
Maria Okraszewska
Informatyka
Marek Milewski
Paweł Eljasiński
Działalność gospodarcza Agata Krajewska
Audytor wewnętrzny Paweł Giszko
Ewidencja ludności
Wiesława Suchecka
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki

71 36 98 208
71 36 98 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

71 36 98 000

Radca Prawny

71 36 98 017

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Stanowiska samodzielne

Kadry
Promocja gminy

Wójt Gminy Kobierzyce informuje:
w związku z otwarciem, z dniem 1 września 2016 r.,
nowego obiektu szkolno-przedszkolnego,
tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem
w Wysokiej przy ul. Chabrowej 99

71 36 98 138
71 36 98 200
71 36 98 199
71 36 98 104
71 36 98 203
71 36 98 189
71 36 98 202

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Kobierzycach
– Koło Turystyczne
Propozycje turystyczne na lato 2016
Zapraszamy na obozy wypoczynkowe dzieci i młodzież
klas I – VI SP i I – III Gminazjum

Cena wszystkich turnusów dla dzieci z terenu
Gminy Kobierzyce wynosi 980 zł,
pozostałe dzieci + 100 zł.
I Turnus – 26.06.2016 r. do 08.07.2016 r. – Pobierowo
(13 dni)
- zakwaterowanie: szkolne schronisko FALA, ul. Mickiewicza;
- pełne wyżywienie;
- ubezpieczenie i opieka wychowawców;
- wycieczki: Kołobrzeg, Świnoujście, Międzyzdroje, Trzęsacz,
Rewal;
- ciekawy program rekreacyjno-sportowo-kulturalny.

II Turnus – 05.08.2016 r. do 18.08.2016 r. –
Świnoujście (14 dni)
- zakwaterowanie: Szkolne Schronisko, ul. Gdyńska;
- pełne wyżywienie;
- wycieczki: Międzyzdroje, Wyspa Karsibór;
- ubezpieczenie i opieka wychowawców;
- ciekawy program rekreacyjno-sportowo-kulturalny.

POSZUKUJE SIĘ PRACOWNIKÓW
na niżej wymienione stanowiska pracy:
1) nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola,
2) sekretarki,
3) pracownika gospodarczego,
4) sprzątaczki,
5) konserwatora,
6) woźnej oddziałowej,
7) kucharki,
8) pomocy kuchennej,
9) pielęgniarki,
11) pomocy nauczyciela,
12) opiekuna do żłobka nad dziećmi w wieku do 3 lat,
13) dietetyczki,
14) opiekuna dzieci i młodzieży
(w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły, przy przejściu
przez jezdnię w drodze do i ze szkoły),
15) intendenta,
16) pomocy administracyjnej.
Prosimy o składanie:
1) listu motywacyjnego – opatrzonego własnoręcznym
podpisem i klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do rekrutacji na w/w stanowisko,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)”,
2) kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie
do Urzędu Gminy Kobierzyce,
al. Pałacowa 1, pok. nr 41 lub nr 42.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 września 2016 r.

UWAGA: możliwość uczesnictwa w wycieczce dodatkowej –
Heide Park 260 zł – dowód osobisty lub paszport.
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III Turnus – 18.08.2016 r. do 30.08.2016 r.
Jarosławiec (13 dni) – turnus z nauką pływania
i zajęciami w basenie krytym

dokończenie ze strony 1

- zakwaterowanie: Ośrodek Kolonijny BARKA, ul. Bałtycka –
obiekt z basenem krytym;
- pełne wyżywienie;
- wycieczki: Ustka, Darłowo, Darłówek;
- ubezpieczenie i opieka wychowawców;
- ciekawy program rekreacyjno-sportowo-kulturalny.

Zapisy i pobranie kart kolonijnych z wpłatą 200 zł zaliczki
u pani Grażyny Tadeusiak, Kobierzyce, ul. Robotnicza 21,
71 31 11 198 (kwiaciarnia koło Biedronki). Informacje na
stronie interentowej Urzędu Gminy Kobierzyce i w szkołach.

Urząd Gminy:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252

Zapisy do szkoły w Wysokiej

nę Kobierzyce wybudowano tą placówkę i mieszkańcy, rozliczani
z podatków w naszej gminie, muszą mieć pierwszeństwo w dostępie do usług edukacyjnych na terenie naszej gminy. W tym względzie panuje zgoda wśród radnych, którzy udzielają Wójtowi gminy
i dyrekcji szkoły w Wysokiej pełnego wsparcia w takim właśnie podejściu do rozdysponowania miejsc w szkole, przedszkolu czy żłobku. Wsparcie wyrażane jest poprzez zatwierdzanie regulaminów
przyjmowania do naszych placówek oświatowych preferujących
naszych stałych mieszkańców. Jest to również okazja zaproszenia
mieszkańców naszej gminy, którzy opłacają podatki poza gminą,
do opłacania podatków przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu. Pieniądze wpłacane przez Was w postaci podatków wracają
do Państwa w postaci nowych inwestycji”.
Janusz Kołodziej

Wydawca: Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
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PRACOWNIK
PRODUKCJI
Opis stanowiska:
•• Obsługa maszyn i urządzeń na
linii produkcyjnej w oparciu
o instrukcje stanowiskowe,
•• Kontrola, sortowanie i pakowanie
gotowych wyrobów,
•• Bieżąca kontrola procesu
w celu zapewnienia produktów
najwyższej jakości,
•• Aktywne uczestnictwo
w programach usprawnień
procesu produkcyjnego.
Wymagania:
•• Wykształcenie zawodowe,
•• Mile widziane doświadczenie
w pracy na podobnym
stanowisku w środowisku
produkcyjnym,
•• Dyspozycyjność, gotowość
do pracy w systemie
zmianowym,
•• Systematyczność,
odpowiedzialność.
Oferujemy:
•• Zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę na pełny etat,
•• Szkolenia z zakresu
jakości i obsługi urządzeń
produkcyjnych,
•• Prywatną opiekę medyczną,
•• Możliwość ubezpieczenia
grupowego,
•• Miłą atmosferę pracy.
Czekamy na Państwa aplikację:
55-080 Pietrzykowice,
ul. Fabryczna 20 B
oraz pod adresem e-mail:
personal@aircom.ag,
tel: 71 721 33 22
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

EPI

poszukuje do pracy
na stanowisko:

MAGAZYNIER
Miejsce pracy:
Bielany Wrocławskie
Zakres obowiązków:
przyjmowanie, składowanie
oraz rozmieszczenie towarów
w magazynie.
Wymagania:
•• Doświadczenie na podobnym
stanowisku,
•• Uczciwość, rzetelność,
•• Zaangażowanie,
•• Elastyczność i dyspozycyjność.
Wymagania:
•• Mile widziana aktualna
książeczka sanepidowska,
•• Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
•• Umowę o pracę lub umowę
zlecenie,
•• Pracę w renomowanej firmie
o stabilnej sytuacji finansowej,
•• Jednozmianowy system pracy
(praca na pierwszą zmianę),
•• Atrakcyjne świadczenia
pozapłacowe.
Zainteresowanych prosimy
o przesyłanie zgłoszeń na adres:
bielany@epi.com.pl lub o kontakt
od poniedziałku do piątku pod
numerem telefonu +48 71 311 09 92
w godz. 6:00-14:00 lub 782 988 880
w godz. 8:00-15:00
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych przy realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych
Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

Firma sprzątająca PILNIE poszukuje

OSOBY DO SPRZĄTANIA
biur pomieszczeń socjalnych na terenie obiektu przy ul. Logistycznej.
Praca od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00.
Umowa o dzieło.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny
pod nr tel. 662 074 274 w godz. 9.00-15.00.
(Jeśli nie mogę odebrać telefonu
proszę o sms-a z informacją, że chodzi o sprzątanie we Wrocławiu.)
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Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom satysfakcji
z wykonywanej pracy, pomyślności w życiu prywatnym oraz dużo zdrowia.
Łączymy podziękowania za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę
na rzecz drugiego człowieka.
Elżbieta Regulska
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty
obszarowe w Urzędzie Gminy Kobierzyce
Od wtorku do piątku w godzinach 9.00-14.00. 16 maja (poniedziałek) – ostatni dzień
składania wniosków. Dyżur w Urzędzie Gminy do 16 maja, po tym terminie: we wtorki –
punkt konsultacyjny ul. Witosa 15.
Ewa Góral Tel. 791 463 888
Rolnicy proszeni są o przyniesienie razem z wnioskiem posiadanych dokumentów, które
pomogą w określeniu powierzchni ewidencyjnej działek (wypisy z rejestru gruntów), ponieważ we wniosku na 2016 r. ta informacja nie jest zawarta.
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o. poszukuje kandydatów
na stanowisko:

OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH
Zadania:
•• Obsługa maszyn produkcyjnych,
•• Kontrola jakości produktów,
•• Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.
Wymagania:
•• Preferowane doświadczenie przy obsłudze maszyn,
•• Umiejętność rozróżniania kolorów,
•• Zdolności manualne.

PRACOWNIK MAGAZYNU
Zadania:
•• Obsługa załadunków i rozładunków,
•• Obsługa skanera,
•• Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
Wymagania:
•• Uprawnienia na wózki widłowe,
•• Preferowane doświadczenie w obsłudze wózków widłowych,
•• Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym.

MECHANIK
W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU
Zadania:
•• Diagnozowanie i samodzielne usuwanie usterek,
•• Przeprowadzanie konserwacji i przeglądów maszyn,
•• Udział w instalowaniu nowych maszyn,
•• Wypełnianie dokumentacji.
Wymagania:
•• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
•• Uprawnienia SEP E, D do 1kV,
•• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
•• Dokładność w działaniu oraz dobra organizacja miejsca pracy,
•• Gotowość do pracy w systemie zmianowym (czterobrygadowym).
LEONI Kabel Polska Sp. z o. o.
ul. Oławska 10, Wierzbice, 55-040 Kobierzyce
tel.: 71 360-54-62, e-mail: oferty.pracy@leoni.com
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 923 ze zm."
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Wykaz inwestycji realizowanych na terenie
Gminy Kobierzyce
Stan na 21.04.2016 r.
1. Budynki i obiekty komunalne
Świetlice:
•• Jaszowice – zakończono budowę ogrodzenia nowej świetlicy, trwa oczekiwanie na dostawę wyposażenia, uzyskiwane są równolegle dokumenty
wymagane do użytkowania budynku;
•• Tyniec nad Ślęzą – trwa budowa nowej
świetlicy, realizowane są prace wykończeniowe, zakończono układanie okładzin
ceramicznych, realizowano montaż drzwi;
•• Domasław – trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na przebudowę i remont
świetlicy, równolegle opracowywana
jest dokumentacja wykonawcza;
•• Ślęza – realizowany jest projekt nowej
świetlicy wraz z boiskiem na podstawie
wykonanej koncepcji.
Szkoły, przedszkola:
•• Wysoka – trwa budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem
i świetlicą wiejską; wykonywano malowanie, tapetowanie, trwa montaż sufitów podwieszanych, przygotowano
posadzki pod układanie wykładzin; na
zewnątrz obiektu realizowane są prace
związane z zagospodarowaniem terenu,
w tym podbudowy, krawężniki i układanie nawierzchni;
Ośrodki zdrowia:
•• Tyniec Mały wykonano zagospodarowanie terenu z powiększonym parkingiem,

nadal realizowane są prace wykończeniowe wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; zamówiono także
dostawę wyposażenia;
•• Biskupice Podgórne – budowana jest
wiata na spotkania lokalnej społeczności, wykonano stopy fundamentowe
i podbudowę posadzki;
•• Pustków Żurawski – trwa projektowanie
nowej remizy strażackiej, uzgodniono
ostateczną koncepcję obiektu;
•• Solna – trwa wykonywanie aktualizacji dokumentacji projektowej zaplecza
sportowego boiska.
2. Wodociągi i kanalizacja
•• W ramach bieżącej rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zakończono prace w Ślęzie przy ul. Pszennej,
rozpoczęto czynności odbiorowe;
•• Realizowana jest dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej i ciągu
pieszego w rejonie Węzła Bielańskiego
– odcinek ul. Magazynowa – ul. Tęczowa.
3. Inne
•• Ekipa komunalna prowadziła prace porządkowe na terenie Gminy Kobierzyce,
sprzątanie rowów przydrożnych i karczowanie krzewów.
•• Trwają prace przy remoncie lokalu
mieszkalnego w Domasławiu;
•• Zakończono remont i przekazano nowemu najemcy lokal mieszkalny w Budziszowie;

Świetlica w Jaszowicach

•• Zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej w Budziszowie;
•• Trwają prace przygotowawcze i koncepcyjne przebudowy budynku mieszkalnego w Ślęzie ul. Boczna nr 4 otrzymanego od ANR;
•• Trwają prace remontowe w świetlicach
w Bąkach i Żernikach Małych;
•• Trwają prace remontowe w lokalu użytkowym w Szczepankowicach.
4. Drogi i oświetlenie
•• Wierzbice – trwają prace przy budowie
chodników;
•• Tyniec Mały – trwają prace przy budowie
ul. Kwiatowej, Brzoskwiniowej i Żernickiej;
•• Rolantowice – rozpoczęto wykonanie
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
wraz z kanalizacją deszczową;
•• Księginice – rozpoczęto budowę wybranych dróg tłuczniowych;
•• Trwają prace projektowe wykonania
dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce przy ul. Sportowej;
•• Trwają prace projektowe wykonania
chodników w miejscowości Królikowice;
•• Trwają prace projektowe wykonania
drogi gminnej Krzyżowice – Bąki – Pustków Żurawski,
•• Trwają również procedury uruchomienia wykonanych oświetleń (wykonanie
złączy i szafek zasilających przez firmę
TAURON) dotyczy – Księginice część ul.

Ul. Żernicka w Tyńcu Małym

Oławskiej, Kuklice ul. Spokojna, Pełczyce
ul. Parkowa, Szczepankowice.
5. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place
zabaw
•• Bąki – zakończono prace przy wykonaniu zbiornika bezodpływowego i ogrodzenia świetlicy wiejskiej, trwają prace
przy wykonaniu utwardzenia;
•• Trwają uzgodnienia i prace projektowe
dotyczące budowy terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Tyniec Mały,
Kobierzyce, Bielany Wrocławskie;
•• Zakończono prace przygotowawcze do
udzielenia zamówienia publicznego na
dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz małej architektury na terenie Gminy Kobierzyce – środki
funduszu sołeckiego;
•• Zakończono montaż bramki do piłki
nożnej w m. Królikowice i kosza do koszykówki w m. Budziszów – środki funduszu sołeckiego;
•• Trwa wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego w Racławicach Wielkich.

Świetlica w Tyńcu nad Ślęzą

Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kobierzyce
W wyniku zakończenia kolejnego etapu
prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025,
w oparciu o analizy uwarunkowań przestrzennych, społecznych i gospodarczych,
Zespół ds. Rewitalizacji wypracował oraz
wyznaczył obszar rewitalizacji na terenie
Gminy Kobierzyce. Na obszarze tym zaobserwowano koncentrację negatywnych
zjawisk społeczno-ekonomicznych, tym sa-

mym obszar ten wymagać będzie podjęcia
kompleksowych działań rewitalizacyjnych.
W związku z powyższym planowane jest
spotkanie dla mieszkańców, na którym
przedstawiony zostanie obszar rewitalizacji wraz z propozycjami projektów planowanych do realizacji przez Gminę Kobierzyce na terenie wyznaczonego obszaru.
Na spotkaniu będzie również możliwość
zaproponowania własnych projektów,

zgłoszenia uwag i wniosków. Spotkanie
planowane jest w miesiącu maju, informacja o konkretnej dacie oraz godzinie
spotkania umieszczona będzie na stronie

Rewitalizacja Gminy Kobierzyce w toku

internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce
(www.ugk.pl) w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.
Hanna Michalak
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Nowa stacja diagnostyczna w Pustkowie Wilczkowskim
Pustków Wilczkowski to niewielka miejscowość Gminy Kobierzyce, leżąca niedaleko
Wrocławia, przy drodze na Kudowę Zdrój.
Fani kolarstwa świetnie wiedzą, że z Pustkowa Wilczkowskiego właśnie pochodzi Zdzisław Wrona, olimpijczyk z Seulu,
multimedalista mistrzostw Polski, a także
zwycięzca jednego z etapów legendarnego Wyścigu Pokoju (1986 rok), kiedy to na
mecie w Szczecinie pokonał absolutnego
króla finiszu i późniejszego mistrza olimpijskiego, Niemca Olafa Ludwiga. Rodzice
Zdzisława mieli we wsi gospodarstwo.
A w tym gospodarstwie pomagało siedmioro dzieci: pięciu synów i dwie córki.
Taka... tania siła robocza. – „Mama zawsze
powtarzała, że można wziąć maszynę, ale
ona pieniądze skasuje. A jak my zrobimy,
to nam zostaną” – przypomina olimpijczyk.
Rowerowe szlaki przecierał najstarszy brat
Ryszard (rocznik 54). Inny, Marek (rocznik

66), ma na koncie zwycięstwo w Tour de
Pologne oraz w wyścigu Szlakiem Grodów
Piastowskich. Wreszcie Bogdan i Bronisław
wybrali grę w regionalnych drużynach piłki nożnej, łącząc to hobby z pracą na roli.
Zdzisław, dziś mieszkaniec Oławy, gdzie
prowadzi świetnie prosperujący salon rowerowy, to wujek trójki braci: Damiana, Arkadiusza i Rafała, który również się ścigał na
dwóch kółkach. Teraz jednak bracia Wrona
chcą się spróbować na czterech kółkach.
Wraz z tatą, Marianem, uroczyście otworzyli w Pustkowie Wilczkowskim Renomowaną Stację Wrona (przeglądy rejestracyjne,
wymiana opon, auto-serwis, naprawy bieżące, wulkanizacja, sklep motoryzacyjny).
Stacja działa od 9 stycznia, jednak wspomniane uroczyste otwarcie nastąpiło w sobotę, w obecności niezwykle zacnego grona. Inwestycja otrzymała poparcie niebios,
bo pokropił ją ksiądz Andrzej Guźniczak,

Pamiątkowe zdjęcie z Ryszardem Szurkowskim (stoi drugi od prawej)

Moment otwarcia stacji diagnostycznej

proboszcz parafii w Tyńcu nad Ślęzą. Przemawiał Wójt Gminy Kobierzyce, Ryszard
Pacholik, a przy okazji namawiał przedstawicieli prasy do inwestowania w tamtejszą
sekcję piłkarek ręcznych, które pukają do
bram najwyższej z lig. Do setek zdjęć, niczym ten miś na Krupówkach, musiał się
ustawić słynny Ryszard Szurkowski, mistrz
świata, wicemistrz olimpijski i czterokrotny
zwycięzca Wyścigu Pokoju, który wspiera pomysły kolarskiej rodziny. Pojawili się
też m.in. dyrektor biura sportu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Paweł Rańda (wicemistrz olimpijski),
czterystumetrowcy Jacek Bocian i Marcin
Marciniszyn, czy wiceprezes PZPC Mariusz
Jędra, który wręczył związkową oznakę
za zasługi dla dyscypliny wybitnemu kardiologowi z wrocławskiego Szpitala Wojskowego, dr. Maciejowi Banasiakowi. Na
oczach płk. Kazimierza Łuckiego, dowód-

cy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
Aha, RSWrona zostanie niebawem sponsorem ciężarowej sekcji Śląska Wrocław (trener Mirosław Chlebosz). Licznie było także
reprezentowane konsorcjum biznesowe,
bo nie zabrakło Włodzimierza Piotrowskiego (firma Sanbet), Andrzeja Świsulskiego
(Szkoła Nauki Jazdy Kursant) czy Sławomira
Szwarca (RS). O miłe rytmy zadbał Wojtek
Adamus – DJ Aico, a o dźwięki efektownych motocykli Jarosław Dudzik z kolegami, pasjonatami. Wiecie, czemu piszemy
o rodzinie z takim sentymentem? Nie? To
zapytamy inaczej – też mieliście swego
czasu Wronę na kapslach? Niżej podpisany w dzieciństwie miał. I Mierzejewskiego,
Sprucha, Piaseckiego, Jaskułę, Bodyka, Leśniewskiego etc. W mojej piaskownicy to
oni rządzili.
Wojciech Koerber – Gazeta Wrocławska

Maj i Święta Narodowe
1 maja, to Święto Pracy – Międzynarodowe Święto Solidarności Ludzi Pracy,
obchodzone od 1890 r., corocznie 1 maja.
Wprowadzone dla upamiętnienia wydarzeń z maja 1886 r. w Chicago w USA podczas strajku robotników i związkowców
na rzecz poprawy warunków pracy i płacy
oraz wprowadzenia 8-godzinnego dnia
pracy. Demonstracja, która miała mieć
charakter pokojowy dość szybko zamieniła się w otwartą i krwawą walkę robotników z policją. Na ziemiach polskich,
głównie na terenach zaboru rosyjskiego
pierwsze obchody odbyły się już w 1890 r.
organizowane przez II Proletariat, wbrew
woli zaborców. Z późniejszych demonstracji największe rozmiary przybrały
wystąpienia z lat 1905-1907 i 1917-1919.
1 Maja wszedł do tradycji polskiego ruchu socjalistycznego, ale później został
zawłaszczony przez komunistów. W PRL
został uznany za święto państwowe.
W latach osiemdziesiątych niezależne
od władz pochody i manifestacje organizowała w tym dniu solidarnościowa
opozycja. Były one siłą rozbijane przez
milicję, a uczestnicy zatrzymywani. Od

1955 r. dzień 1 maja jest także katolickim
Świętem Józefa Rzemieślnika. W tym dniu
Kościół w sposób szczególny pragnie
zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno
w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak
i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.

karda narodowa: biało – czerwona rozetka
noszona przez powstańców w XIX wieku.
Dziś Polacy przypinają rozetkę do ubrania
podczas świąt państwowych. Drugiego
maja Polska świętuje również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

2 maja przypada Dzień Flagi. Tego

W tym roku przypada 225 rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Sejm

dnia Polacy wspominają długą historię
biało-czerwonych barw narodowych
i z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r.,
w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały przyjęte
jako kolory państwa polskiego przez Sejm
Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie
powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi
zatwierdził Sejm Ustawodawczy w 1919 r.
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
jako święto obchodzony jest od 2004 r.
Tego dnia organizowane są liczne akcje
patriotyczne, które przypominają o biało-czerwonych barwach narodowych.
W ostatnich latach do łask wróciła też ko-

Czteroletni 3 maja 1791 roku, po burzliwej
debacie, przyjął przez aklamację ustawę
rządową, która przeszła do historii jako
Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie
i pierwszą w Europie ustawą regulującą
organizację władz państwowych, prawa
i obowiązki obywateli. Celem konstytucji
miało być ratowanie Rzeczpospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez
Prusy, Rosję, i Austrię w 1772 r. W czasie
obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia ustawy zasadniczej 3 maja 1792 r.
wokół Warszawy skoncentrowano wiele
jednostek wojsk rosyjskich. Obchody
tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku, ponownie jego obchodze-

nie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej, a rocznica Konstytucji 3 Maja została
uznana za święto narodowe uchwałą
Sejmu Ustawodawczego z 1919 r. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów
podczas okupacji Polski w czasie II wojny
światowej, a po antykomunistycznych
demonstracjach w 1946 roku nie było
w Polsce obchodzone, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. W styczniu 1951 roku święto 3 Maja
zostało oficjalnie zdelegalizowane przez
władze komunistyczne. W roku 1981
ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989
w tym dniu często dochodziło w Polsce
do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie
ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. Dzisiaj dzień
ten jest dniem wolnym od pracy. W całej
Polsce z tej okazji odbywają się nabożeństwa, pikniki, akademie, biegi, defilady
i koncerty.
Grażyna Ćwiąkalska-Wasilkowska
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„Kobierzyce Cup”
już po raz szósty!
Dzień 9 kwietnia 2016 roku na trwałe zapisze się w sportowej historii Gminy Kobierzyce. Tego dnia bowiem, rozegrany został
VI Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin – Kobierzyce Cup 2016. Śmiało
możemy powiedzieć, że ta edycja pobiła
wszystkie dotychczasowe rekordy. Punktualnie o godz. 11-stej do uroczystej prezentacji przystąpili zawodnicy z zagranicy:
Austrii, Białorusi, Niemiec, Rosji i Ukrainy
oraz przedstawiciele ponad 40 klubów
z całej Polski. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard
Pacholik, który powiedział między innymi
– „Gdy przed sześciu laty po raz pierwszy
organizowaliśmy ten turniej, nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie stanie
się on jedną z największych tego typu imprez sportowych nie tylko w naszym kraju,
ale i w Europie. Nasz turniej ma uznaną
renomę i stoi na coraz wyższym poziomie
sportowym. W imieniu własnym i władz
samorządowych Gminy Kobierzyce, życzę
wszystkim zawodnikom powodzenia na
tatami, kibicom wielu sportowych wrażeń,
a sędziom wytrwałości i podejmowania
trafnych decyzji. Tegoroczny turniej „Kobierzyce Cup” uważam za otwarty”. Gośćmi honorowymi turnieju byli Mistrzyni
Świata Csenge Szepesi i jej trener Zoltan
Polacsek z Węgier. – „Bardzo się cieszę, że
moja ukochana dyscyplina tak pięknie się
rozwija w Kobierzycach. Macie wspaniałą
halę sportową, znakomitych działaczy,
którzy potrafią zorganizować tak duże
zawody i przede wszystkim mnóstwo
młodych adeptów tak trudnej sztuki walki, jaką jest karate shinkyokushin” – powiedziała reprezentantka Węgier, która
w trakcie przerwy dała krótki popis swoich wysokich umiejętności sportowych.
Po części oficjalnej na czterech matach
rozpoczął się prawdziwy maraton walk
z udziałem ponad 550 uczestników. Jak

zwykle największe emocje towarzyszyły
pojedynkom z udziałem najmłodszych
uczestników, a doping, jaki zgotowali im
towarzyszący rodzice często zagłuszał
odgłosy walki. W miarę upływu czasu
w turnieju pozostawali tylko najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wagowych
i wiekowych, stąd walki na macie stawały
się coraz bardziej zacięte. Po niemal 8-godzinnych zmaganiach przyszedł czas na
dekorację i wręczanie efektownych pucharów dla czwórki najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
Jedną z osób wręczających była Elżbieta
Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce – „Jestem pod ogromnym
wrażeniem tego, co dzisiaj zobaczyłam
w pięknej Hali Sportowo-Widowiskowej
w Kobierzycach. Rekordowa liczba uczestników, wysoki poziom poszczególnych
walk i sprawna organizacja – nic tylko bić
brawo – i tak właśnie czynię” – powiedziała Przewodnicząca Rady, która po chwili
wróciła do wręczania pucharów. Ceremonia dekoracji wypadła bardzo efektownie,
były wystrzały konfetti, sygnał muzyczny
i sesja zdjęciowa dla najlepszych karateków. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Kobierzycach Artur Cierczek,
miał wreszcie chwilę czasu na krótką refleksję – „Dla mnie osobiście taki turniej to
jednocześnie powód do wielkiej satysfakcji, ale też duże wyzwanie na przyszłość.
Zawsze można coś poprawić, usprawnić
tak, aby kolejna edycja była jeszcze bardziej udana. Chciałbym podziękować
wszystkim, którzy w jakikolwiek, nawet
najmniejszy sposób przyczynili się do
tego, że tegoroczny turniej „Kobierzyce
Cup” zakończył się naszym wspólnym sukcesem.” – dodał Artur Cierczek.
Za rok kolejna, siódma już edycja turnieju
– z pewnością będą emocje!
Janusz Kołodziej
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II Kobierzycki Bieg z Konstytucją
3 maja 2016 roku w ramach obchodów Święta Narodowego 3 Maja odbył się II Kobierzycki Bieg z Konstytucją. Prawie 800 uczestników w różnym wieku miało okazję rywalizować w kilku biegach: 5 km, 10 km, Bieg Małego Patrioty – 1000 m, Bieg Małego
Patrioty – 2000 m i Bieg Krasnala. Znakomita organizacja, bardzo dobrze przygotowane
i zabezpieczone trasy, rywalizacja sportowa na wysokim poziomie i słoneczna pogoda
przyczyniły się do tego, że Narodowe Święto 3 Maja, było obchodzone w bardzo godny
sposób. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.
Janusz Kołodziej
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Sesja Rady Gminy
W dniu 22 kwietnia br. odbyła się XVI
Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Radni
podjęli 22 uchwały. Dotyczyły one m.in.:
ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka w Żłobku Gminnym w Wysokiej
oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie; regulaminu korzystania
z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich
zarządu na terenie Gminy Kobierzyce;
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobierzyce na rok 2016. Podjęto również szereg
uchwał w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na XVI sesji

zostało przedstawione sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 r. oraz Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w 2015 r. Ponadto, zostały omówione raporty z realizacji: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie za 2015 r. Wszystkie podjęte
uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady
Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie
www.ugk.pl.
Maria Okraszewska

„Od Solidarności
do III Rzeczypospolitej”
W sobotę 2 kwietnia, odbyła się XVI edycja
Dolnośląskiego Konkursu „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”, współorganizowana przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i ZSP 17. Konkurs był
trójstopniowy – etap szkolny, powiatowy,
wojewódzki. Kierowany do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział blisko
300 uczniów w tym 34 gimnazja z terenu Dolnego Śląska. Szkoły podstawowe
obowiązywała wiedza z przedziału od lat
osiemdziesiątych do 2005 r. Trochę więcej
wiadomości musieli mieć uczniowie szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Obowiązywała ich znajomość historii od
lat pięćdziesiątych. Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach w składzie: Olga Janiszewska, Natalia Żurawel
i Katarzyna Żurawel, pod opieką nauczycielala historii p. Marcina Wolnego, w finale zajęło V miejsce. Prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz i Dolnośląski Kurator
Oświaty Roman Kowalczyk przejęli patronat nad konkursem, a opiekę merytoryczną nad całym przedsięwzięciem sprawował Instytut Pamięci Narodowej.
Agnieszka Berłowska

Szkolny festiwal
nauk przyrodniczych
Z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowaliśmy w Gminnym Zespole Szkół
w Bielanach Wrocławskich imprezę naukową: „Szkolny Festiwal Nauk Przyrodniczych” wraz z popołudniowymi pokazami
doświadczeń chemiczno-fizycznych „Chefik” adresowaną do wszystkich gimnazja-

w warsztatach, prowadzonych przez
uzdolnionych uczniów gimnazjum. Były
to m.in. „Świat mikrobiologii pod mikroskopem”, „Kiermasz doświadczeń fizycznych” oraz „Chemia w żywności”. Wyjątkowo spektakularnym i wybuchowym
wydarzeniem festiwalu był odbywający

Reprezentantki z kobierzyckiego gimnazjum przygotowują się do odpowiedzi.
źródło zdjęcia: http://sp17.net.pl/solidarnosc2016relacja.php

Szczepienia HPV

Uwaga – doświadczenie trwa...

listów, uczniów szkoły podstawowej oraz
ich rodziców. Podczas apelu „Wydarzenia
przyrodnicze w naszym gimnazjum” wyróżnieni uczniowie przedstawili w formie prezentacji multimedialnej działania
przyrodnicze i projekty z chemii, fizyki,
biologii, geografii realizowane w szkole.
Całości towarzyszyła wystawa plakatów
wykonanych w ramach „Ligii zadaniowej
klas” zatytułowana „Układ przyrodniczo-planetarny”. Pod kierunkiem nauczycieli
wybrane klasy wraz z zaproszonymi szóstoklasistami, mogły wziąć czynny udział

się w godz. 16.30–17.30 pokaz doświadczeń chemiczno-fizycznych „Chefik” – jak
„Zaskoczyć energią!”. Zobaczyć można
było na nim fascynujący świat energii: ciekłego azotu, helu, powietrza, wody, dwutlenku węgla, magnezu, prądu, przewodnictwa w baterii oraz wielu zaskakujących
zjawisk fizycznych z udziałem uczniów. Po
wystrzałowych pokazach gimnazjaliści
oraz zaproszeni uczniowie SP wraz z rodzicami (w ramach akcji „Bliżej gimnazjum”)
rozwiązali „chefikową krzyżówkę”!
Joanna Szymani

Gmina Kobierzyce kontynuuje realizację
programu szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) dla mieszkanek Gminy Kobierzyce.
W dniu 13 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Kobierzycach odbyło się spotkanie
rodziców z dr. Michałem Maciejewskim –
specjalistą Położnictwa i Ginekologii oraz
Ginekologii Onkologicznej. Dr Maciejewski od wielu lat pracuje m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii, jest ekspertem
w dziedzinie patologii szyjki macicy.
Podczas spotkania dr Maciejewski omówił
istotę zakażeń wirusem HPV, przedstawił
dane statystyczne, a także podzielił się
z rodzicami dziewczynek wiedzą wynikającą z długoletniej praktyki w zakresie
leczenia zakażeń wirusem HPV.
Problem HPV może dotyczyć każdego –
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mimo, że
ryzyko zakażenia jest większe u młodych
osób, bo ich organizmy wciąż się rozwijają,
tak naprawdę infekcja HPV może wystąpić
w każdym momencie naszego życia. 3 na
4 zakażenia HPV występują w przedziale
wiekowym 15-24 lata. Zakażenie HPV często występuje bez żadnych objawów, a to
oznacza, że wiele osób nawet nie wie, że są
zakażone i wirus HPV może być łatwo przekazywany. 8 na 10 kobiet i mężczyzn zostaje
zakażonych wirusem HPV w ciągu swojego
życia, ale nie można przewidzieć u kogo rozwinie się choroba. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2012 roku zachorowało na raka szyjki macicy 2783 Polek, a zmarło
1669. Niestety wirus HPV jest winowajcą nie

tylko raka szyjki macicy. Istnieje kilkadziesiąt
typów wirusa HPV. Niektóre mogą powodować również raka sromu, raka pochwy, raka
odbytnicy, raka prącia, powstawanie brodawek narządów płciowych i brodawczakowatość krtani i inne.
Typy wirusa HPV
16,18, 31,33, 45,
52,58

Powodują 90%
przypadków raka
szyjki macicy

Typy wirusa HPV
6,11

Powodują 90%
przypadków
brodawek narządów
płciowych

Akcję szczepień Gmina Kobierzyce finansuje od 2008 roku. W bieżącym roku szczepionkę zawierającą cztery typy wirusa
HPV (typ 6,11,16,18) dostaną dziewczynki
urodzone w 2004 r., będące mieszkankami naszej gminy.
Szczepienia /poprzedzone badaniem lekarskim/ odbywają się w Szkole Podstawowej w Kobierzycach przy ulicy Parkowej 7.
I dawka została podana 27.04.2016 r., kolejne będą podane: II dawka – 08.06.2016 r.
(8.30-10.00), III dawka – 20.10.2016 r. (8.3010.00).
Magdalena Marszałek-Wojciechowska
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W Chrzanowie
nie można się nudzić!
„Chrzanów – Wieś Zachrzaniająca Dobrą Współpracą” – tak brzmi hasło przewodnie widniejące na kartach sołeckiej
strategii rozwoju wsi. Rozpoczęliśmy
13 lutego spotkaniem członków Stowarzyszenia Chrzanowy Ogród i mieszańców wsi Chrzanów, które odbyło się
w pizzerii „Arivo” w Kobierzycach. Spotkanie miało na celu wprowadzenie uczestników w grę terenową pt. „Rolnicze życie
na chrzanowskiej ziemi”, która ukazuje
atrakcje i historię Chrzanowa. Zostały rozdane karty do gry, koszulki z logo „Wioska
Ostrego Smaku”, szukaliśmy też ukrytego
skarbu. Spotkanie było finansowane z
projektu „Wioski Tematyczne” Nidzickiej
Fundacji Rozwoju „Nida” z Nidzicy. Kolejnym wspólnym działaniem było „Pożegnanie zimy”, na którym dzieci z pomocą
dorosłych zrobiły Marzannę, z którą poszliśmy sprzątać naszą wieś. Po ciężkiej

pracy przyszedł czas na palenie Marzanny oraz smażenie kiełbasek. W tym dniu
dopisała pogoda i frekwencja. Spotkanie
zostało zorganizowane przez członków
Grupy Odnowy Wsi, Sołtysa oraz Radę
Sołecką wsi Chrzanów. 21-22 marca odbył
się I Ogólnopolski Kongres Wiosek Tematycznych w Warszawie. „Wioskę Ostrego
Smaku” reprezentował pan Stanisław
Ulanicki, który udzielił wywiadu do programu „Agropasja”. W spotkaniu wzięło
udział ponad 200 osób z całego kraju
zaangażowanych w tworzenie swoich
„wsi z pomysłem”. Podczas spotkania została zawiązana sieć wiosek tematycznych
przez 39 podmiotów spełniających standardy wsi tematycznej, do której „Wioska
Ostrego Smaku” należy. Kongres został
zorganizowany przez Nidzicką Fundację
Rozwoju „Nida” z Nidzicy.
Anna Golis

Chrzanowskie specjały królowały na wystawie

Magnickie
„Jajeczko Wielkanocne”
W niedzielę 10 kwietnia na świetlicy
wiejskiej Magnice odbyło się uroczyste
„Jajeczko Wielkanocne”, z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli
między innymi: Wójt Ryszard Pacholik,
Przewodnicząca Rady Elżbieta Regulska,
Sekretarz Maria Wilk i sołtysi z okolicznych
miejscowości. Proboszcz Artur Miazga poświęcił przygotowane przez mieszkanki
Magnic pokarmy. Były to: żur, biała kiełbasa swojska i jajeczko, tradycyjne swojskie
wyroby, szynka pieczona z sosem chrzanowym, ćwikła, jaja faszerowane oraz
ciasta. W trakcie spotkania poruszano

wiele spraw, między innymi związanych
z obchodami dziesięciolecia parafii pod
wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Domasławiu. Poinformowano,
że rada parafialna aktywnie włączy się
w organizację obchodów, które odbędą
się 29 maja 2016 roku. Spotkanie upłynęło
w miłej, świątecznej atmosferze, a na zakończenie sołtys Magnic Maria Szafraniec
złożyła serdeczne podziękowania wszystkim Paniom, za ich trud włożony w przygotowanie „Jajeczka Wielkanocnego”.
Radna Iwona Rzepka
i rada sołecka wsi Magnice

Pełczyckie ptasie trele
W okresie od stycznia do marca we wsi
Pełczyce realizowano sołecki program
pod nazwą „Pełczyckie ptasie trele”. Przy
realizacji programu w dużej mierze dopomógł Urząd Gminy Kobierzyce, który wydał odpowiednie zezwolenia na umieszczenie ptasich urządzeń w sołeckim
zabytkowym parku. Karmniki oraz ptasie
budki lęgowe zostały wykonane przez

mieszkańców wsi, które następnie zostały
zamontowane w naszym parku. Mamy nadzieję, że za kilka lat realizowany program
zwiększy populację ptaków różnego gatunku, a mieszkańcy i przybywający mili
goście będą mogli odpoczywać w parku
przy akompaniamencie ptasich treli.
Tomasz Stalski
Sołtys Sołectwa Pełczyce

Dzień Otwartych Drzwi
w PZS Nr 1 w Krzyżowicach
Jak co roku PZS Nr 1 w Krzyżowicach zaprosił do wspólnego przeżywania Misterium
„Nad Jeziorem Genezaret”. Wpisany w grafik Dni Otwartych Drzwi szkoły spektakl
skupił uwagę wszystkich przybyłych gości,
którzy byli pod dużym wrażeniem obejrzanego widowiska. Po spektaklu wszyscy mieli okazję zapoznać się z obiektami
szkolnymi i nowymi kierunkami kształcenia. Przygotowana oferta znakomicie wpisuje się w zakres zainteresowań i talentów
uczniów, którzy będą mogli w trakcie zajęć
przemienić się w młodych weterynarzy,
hotelarzy, geodetów, rolników, logistyków
lub przyszłych projektantów krajobrazu.
Goście częstowani byli witaminowymi
drinkami, mogli przejechać się naszymi
nowoczesnymi traktorami, zmierzyć się
w konkursach i otrzymać tytuł mistrza logicznego myślenia, podziwiać jazdę konną, oglądać USG ciężarnej kotki, tworzyć
wspólne dzieło literackie czy zobaczyć jak
przygotowano stoły na przyjęcie „Dla mo-

jej Mamy”, zatańczyć energetyczną zumbę
i podziwiać pokaz teatru ognia. Na wszystkich czekał bigos. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, z nowymi
kierunkami kształcenia.
Zespół ds. Promocji

Misterium w Krzyżowicach

Amazon – sponsorem
książek i e-booków dla dzieci
W dniu 21.04. 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym gościli przedstawiciele firmy

dla gości krótką prezentację „Historia
książki” oraz przedstawienie pt. „Mostek
Czarownic”. Po przedstawieniu w biblio-

Moda na czytanie książek powraca

Frekwencja dopisała...

Amazon. Przekazali dzieciom ponad 100
tytułów książek wybranych przez bibliotekarza i uczniów, oraz 10 sztuk e-booków (Kindli), na których nagranych jest
po 50 lektur szkolnych. Zespół Szkolno-Przedszkolny został wybrany przez firmę
Amazon dzięki swojej bliskiej lokalizacji,
jako szkoła położona w najbliższym sąsiedztwie. Klasy czwarte przygotowały

tece szkolnej odbyło się uroczyste przekazanie prezentów od firmy Amazon.
Uczniowie otrzymali również zaproszenie na zwiedzanie firmy. Dzieci zachwycone były nowościami książkowymi oraz
e-bookami – na pewno pomoże to zachęcić wszystkich uczniów do czytania
książek.
Anna Gidzińska
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„Radość dziecka
ponad wszystko”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobierzycach w marcu br. zrealizował
kolejny projekt socjalny pod nazwą „Radość dziecka ponad wszystko”. 20 dzieci
wraz z opiekunami z terenu Gminy Kobierzyce spędziło czas na świetnej zabawie
na bardzo dużym placu zabaw jakim jest
Rodzinne Centrum Rozrywki w Loopy΄s
World w Bielanach Wrocławskich. Czas
w Loopy΄s World minął na aktywnym wypoczynku z dala od codziennych trosk,
a okrzyki radości świadczyły, że uczestnicy
bardzo dobrze się bawią. Po zakończonej

zabawie następną atrakcją dla dzieci był
poczęstunek w pobliskiej restauracji Pizza
Hut. Pracownicy restauracji przygotowali
przepyszne dania i soki. Transport powrotny dla zmęczonych, ale szczęśliwych
uczestników zapewniła firma Pana Krzysztofa Drączkowskiego. Nad całością czuwali pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.
Projekt sprawił, że wszyscy bardzo dobrze
się bawili i korzystali z każdej atrakcji
z uśmiechem na twarzy.
Sylwia Bajek
pracownik socjalny GOPS Kobierzyce

Złote gody – niezwykłe święto

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

Chyba jeszcze nigdy „Noc z Andersenem”
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach nie była tak pełna atrakcji,
jak w tym roku. W piątek 8 kwietnia, powitaliśmy pana Andersena, który pod Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach przyjechał… traktorem! Po powitaniu
przez Dyrektora GCKiS Artura Cierczka
przeszliśmy do biblioteki, aby wspólnie
zaśpiewać andersenowską piosenkę przy
dźwiękach gitary, a później posłuchać baśni. Tradycyjnie baśń była czytana przez
zaproszonych gości, między innymi: Marię
Wilk, Wiesława Szweda, Henryka Łoposzko,
Janusza Kołodzieja oraz przedstawiciela firmy Amazon Krzysztofa Rapacza, który wykazał się prawdziwym aktorskim talentem!
W tym roku czytaliśmy baśń „Dzieje roku”,
a dekoracja biblioteki oscylowała wokół toczącej się w opowieści akcji. Po zapoznaniu
się z baśnią nastał czas na kolejny punkt –

wycieczki. Pierwszy przystanek stanowiła
firma Amazon, mająca w Bielanach Wrocławskich swoje centrum logistyczne. Trzeba przyznać, że pracownicy Amazona przygotowali dla dzieci rewelacyjny program,
pełen dobrego humoru i baśniowych zagadek. Świetną atrakcją były przygotowane
dla dzieci stanowiska pracy, przy których
samodzielnie mogły zapakować w profesjonalny sposób podarowane im książki –
baśnie Andersena. Firma Amazon posiada
także własną drukarnię, którą dzięki uprzejmości pracowników również zwiedziliśmy.
Nieco zmęczeni, ale w dobrych nastrojach,
pojechaliśmy do restauracji „Burger King”,
a następnie do biblioteki w Tyńcu Małym.
Później dzieci zasadziły kolejne drzewko
w kobierzyckim parku, a po przespanej
w bibliotece nocy ranek przywitał dzieci
obfitym śniadaniem i prezentami!
Opracował – Janusz Kołodziej

Baśń czyta Krzysztof Rapacz

Udana zabawa w „Loopy's World”

„Pragnę złożyć na Państwa ręce serdeczne
gratulacje z okazji wspaniałej 50. rocznicy ślubu, którą obchodzicie w tym roku.”
– takie oto słowa skierował Wójt Gminy
Kobierzyce Ryszard Pacholik do Państwa
Anny i Anatola Sawczuk, Krystyny i Kazimierza Styczeń, Janiny i Władysława
Hebdy, Zofii i Lucjana Zgody, Teresy i Jana
Kopeć. „Złote Gody to niezwykłe święto,
które jest Państwa osobistym sukcesem,
ale również radością i przykładem dla najbliższych. Życzę Państwu wielu ciepłych
i pogodnych dni.” Uroczystość 50-lecia

Noc z Andersenem

ślubu pary obchodziły w dniu 6 kwietnia
2016 roku w Urzędzie Gminy Kobierzyce
w gronie rodziny i najbliższych. Małżeństwa odnowiły przysięgę, którą składały
wiele lat wcześniej i na nowo przyrzekały,
że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo
było nadal szczęśliwe. Pary zostały odznaczone medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie był weselny marsz, gratulacje, tort
i lampka szampana.
Maria Okraszewska

Koncert Grzegorza Turnaua
W niedzielę 17 kwietnia 2016 roku w Hali
Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach
miał miejsce wyjątkowo piękny koncert
Grzegorza Turnaua. Artysta zaprezentował największe przeboje swojej twórczości, m.in. „Bracka”, „Między ciszą a ciszą”,
„Cichosza”, czy „Na plażach Zanzibaru”,
oraz piosenki z najnowszego albumu pt.
„7 widoków w drodze do Krakowa”: „Tenczyn (Tamta epoka), „Ledwie chwila”, „Ty-

Grzegorz Turnau z zespołem

niec” i „Krzeszowice”. Licznie zgromadzona
publiczność gromkimi brawami wyraziła
swoje uznanie dla tego wyjątkowego
koncertu z wyjątkowej okazji. Już wkrótce
kolejne ważne wydarzenia, imprezy zorganizowane przez GCKiS, na które zapraszamy. Wszelkie liczne zapowiedzi mogą
Państwo znaleźć na stronie internetowej:
www.kultura–kobierzyce.pl
Mieszko Niedźwiedzki
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Powiatowa liga
młodzieżowej piłki nożnej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach od kilku lat organizuje Kobierzycką
Ligę Mistrzów. Jest to cykl turniejów dla
wszystkich grup młodzieżowych prowadzonych przez GCKiS. Aby uatrakcyjnić
rozgrywki, organizator turniejów od kilku
sezonów zaprasza zaprzyjaźnione drużyny
z ościennych gmin. W ubiegłym roku powstała idea, która powoli wchodzi w etap
realizacji. Odbyło się spotkanie przedsta-

wicieli klubów z Żórawiny, Jordanowa
Śląskiego i Kątów Wrocławskich, podczas
którego omówiono założenia nowego projektu piłkarskiego. Możliwe, że do projektu
dołączą młodzi piłkarze z Sobótki i Długołęki. Odbyły się także rozmowy ze Starostą
Powiatu Wrocławskiego, który pomysł bardzo popiera i niewykluczone, że wesprze
go finansowo. Być może w ciągu kilku lat
uda się wciągnąć do udziału wszystkie

Trenerzy z Kątów Wrocławskich, Jordanowa i Kobierzyc wręczają medale swoim podopiecznym

Uczestnicy ostatniego turnieju Akademii Piłkarskiej GCKiS w kategorii „żak”

gminy powiatu. Na początku pomysłodawcy chcą cyklem turniejów objąć kategorię
żaka i orlika z możliwością poszerzania w
przyszłości rywalizacji o kolejne kategorie
wiekowe. Powiatowa Liga Młodzieżowej
Piłki Nożnej jest pomysłem na uzupełnienie rywalizacji prowadzonej przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, gdyż wszyscy
zainteresowani uważają, że spotkań w ramach rywalizacji DZPN-u jest za mało.
Rozgrywki w ramach projektu miałyby
obejmować okres tzw. martwego sezonu
na boiskach otwartych i odbywać się w ha-

lach w okresie od listopada do kwietnia.
Wszystkie gminy zainteresowane projektem posiadają pełnowymiarowe hale
sportowe i cykl będzie się odbywać rotacyjnie u wszystkich uczestników, którzy raz
w sezonie będą organizatorem turnieju dla
danej kategorii wiekowej. Pierwszy turniej
tzw. zapoznawczy zostanie zorganizowany jeszcze tej wiosny w Kobierzycach, natomiast właściwy cykl turniejowy ma się
rozpocząć w październiku lub listopadzie
2016 roku.
Wojciech Duczek

Koszykarskie emocje
Z okazji obchodów Święta Narodowego
3 Maja w kobierzyckiej Hali Sportowo-Widowiskowej rozegrano II Turniej Koszykówki „Basket Cup”. Trzy zespoły: Basket
GCKiS Kobierzyce, Nysa Kłodzko i MKS
Szczawno Zdrój walczyły w dwóch kategoriach wiekowych: mini-kosz i młodzik.

Młodsi dopingują starszych kolegów

Było bardzo dużo koszykarskich emocji,
mecze były niesamowicie zacięte. Wielką atrakcją na zakończenie turnieju był
mecz rodzice – zawodnicy, który toczył się
w świetnej atmosferze. Zwyciężyli rodzice
z trenerem w składzie 46-30.
Karol Jaśko

Jeszcze minięcie – i droga do kosza wolna!

WYNIKI:
Mini-kosz:
I miejsce – Nysa Kłodzko,
II miejsce – Basket GCKiS Kobierzyce,
III miejsce – MKS Szczawno Zdrój.
Młodzik:
I miejsce – Basket GCKiS Kobierzyce,
II miejsce – MKS Szczawno,
III miejsce – Nysa Kłodzko.
Konkurs rzutów osobistych:
Kuba Domański – Nysa Kłodzko
Konkurs rzutów za 3 punkty:
Oskar Trościanko – Basket Kobierzyce GCKiS
Konkurs rzutów trenerów:
Karol Jaśko – trener Basket GCKiS Kobierzyce
Za chwilę piłka wpadnie do kosza
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KPR Kobierzyce na finiszu
rozgrywek I ligi
Dwa bardzo ważne spotkania rozegrały
ostatnio piłkarki ręczne KPR Kobierzyce, które ambitnie walczą o awans do
superligi. Najpierw w zaległym spotkaniu w środę 27 kwietnia w kobierzyckiej
Hali Sportowo-Widowiskowej licznie
zgromadzeni kibice obejrzeli bardzo
wyrównany i emocjonujący mecz z drużyną SMS ZPRP Płock, w barwach której
grają najbardziej uzdolnione młode piłkarki z całej Polski. Po pierwszej połowie podopieczne trenera Tomasza Folgi
prowadziły tylko jedną bramką 14:13.
Prawdziwe emocje zaczęły się w ostatnich minutach spotkania. Ostatecznie
piłkarki z Kobierzyc wykorzystały swoje
większe doświadczenie i dobrą skuteczność Beaty Skalskiej, która w całym meczu rzuciła aż 12 bramek, a drużyna KPR
Kobierzyce pokonała SMS ZPRP Płock
30-26 i wspólnie z SPR Olkusz z dorobkiem 25 punków przewodziła w pierwszoligowej tabeli.
W drugim spotkaniu rozegranym w sobotę 30 kwietnia KPR Kobierzyce podejmował groźny zespół MTS Kwidzyn. By
zachować szanse awansu do ekstraklasy,
miejscowe zawodniczki nie mogły w tym
spotkaniu pozwolić sobie na jakąkolwiek
stratę punktów. Być może duża stawka
meczu spowodowała zbytnią nerwowość

w poczynaniach gospodyń spotkania,
bowiem po 10 minutach gry to zespół
gości prowadził 6:4. W miarę upływu
czasu KPR uspokoił grę w obronie i wykorzystując bardzo dobrą tego dnia dyspozycję Pauliny Wojdy i Jagody Linkowskiej,
nie tylko doprowadził do wyrównania,
ale systematycznie powiększał przewagę
i po pierwszej połowie prowadził 18:11.
W drugiej odsłonie niesione wspaniałym
dopingiem kibiców piłkarki z Kobierzyc
zagrały na bardzo wysokim poziomie
i ostatecznie pokonały drużynę MTS Kwidzyn 36:24. Fantastyczny mecz rozegrała
Paulina Wojda, która rzuciła aż 14 bramek. – „Grało mi się dzisiaj naprawdę
dobrze, ale to nie tylko moja zasługa,
ale również moich koleżanek, które tak

dogrywały piłki, że nie sposób było nie
trafić w bramkę.”
KPR: Olejnik, Słota-Wojda 14, Linkowska 9,
Daszkiewicz 5, Szymańska 3, Łuczkowska
2, Szumna 1, Wesołowska 1, Suchy 1 oraz
Skalska, Tórz, Kaźmierska, Kuchczyńska.
MTS: Bielak, Winiewska-Szynkaruk 8, Pękala 5, Hartman 3, Świerczek 2, Pakalska
2, Gędłek 2, Pożoga 1, Chmara 1 oraz Rybska, Zawalich, Zagórska, Kowalska, Siuda,
Orlich.

Bronimy strefą

Po meczu, który był ostatnim występem
w sezonie zasadniczym I ligi przed własną
publicznością – piłkarki KPR Kobierzyce
za swoją znakomitą postawę w tym roku
zostały nagrodzone owacją na stojąco.

Przerwać ten kontratak!

– „Bardzo się cieszę nie tylko z tego występu, ale głównie z tego jak nasze zawodniczki zaprezentowały się w całym
sezonie. Mówię to, przed meczem, który
czeka nas w dniu 7 maja w Olkuszu i który
zadecyduje o tym, który zespół awansuje
do superligi. Możliwych scenariuszy jest
kilka. Jeśli my wygramy, bądź zremisujemy wyżej niż 21:21 – to będziemy się
cieszyć z awansu. W przeciwnym wypadku czekają nas baraże z przedostatnim
zespołem z superligi. Niezależnie od tego,
co się stanie, jedziemy do Olkusza po zwycięstwo!” – powiedział po spotkaniu z Kwidzynem trener Tomasz Folga.
Janusz Kołodziej
KPR na rozgrzewce

Elżbieta Wesołowska (nr 10) w akcji

I liga kobiet (stan na dzień 30.04.2016 r.)
# Drużyna

M

Bramki

Pkt

1 SPR Olkusz

17

541:423

27

17

452:373

27

3 Korona Handball Kielce

KPR Kobierzyce

17

453:438

24

4 SMS ZPRP Płock

17

471:471

17

5 Sambor Tczew

17

436:449

17

6 MKS AZS UMCS Lublin

17

407:427

16

7 MTS Kwidzyn

17

436:464

13

8 Słupia Słupsk

17

421:457

13

9 AZS AWF Warszawa

17

435:513

8

17

399:436

8

10 MTS Żory
Piłkarki z Kwidzyna tuż przed meczem

