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Serdecznie zapraszamy mieszkańców
Gminy Kobierzyce

na tradycyjne Święto Plonów,
które odbędzie się 

w dniach 20-21 sierpnia 2011 r.
na Stadionie Sportowym w Kobierzycach.

Czesław Czerwiec
Przewodniczący Rady  

Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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Pani Magdalenie Cendrowicz 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce

wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kobierzyce

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze biuletynu samorzą-

dowego „Moja Gmina Moja Wieś” zamieściliśmy 

artykuł „Prymicje w Tyńcu Małym” autorstwa Janu-

sza Gargały, nie podając nazwiska autora zdjęcia, 

którym jest Marcin Cały. Za zaistniałą sytuację 

zainteresowane osoby przepraszamy. 

W dniu 30 czerwca 2011 roku w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobie-
rzycach przy ul. W. Witosa 18, odbyło się pierwsze 
posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego na 
rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prze-
wodniczącą Zespołu jest Bożena Noga - inspektor 
ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko-
bierzycach, a zastępcą - Sylwia Bajek, pracownik 
socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kobierzycach. W skład Zespołu Interdyscyplinar-
nego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie wchodzą: Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobie-
rzycach; Bożena Noga - inspektor ds. profilaktyki 
uzależnień i przemocy w rodzinie z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach; 
Sylwia Bajek - pracownik socjalny w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach; 
Andrzej Prażuch - lekarz, członek Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kobierzycach; Ryszard Stec - policjant, członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Kobierzycach; Włodzimierz Gnie-
wek - dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Po-
licji w Kobierzycach; Piotr Szkopek - dzielnicowy, 
funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach; 
Anna Wilisowska - Kierownik Referatu Edukacji, 
Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kobierzyce; 
Bożena Smaga - pielęgniarka środowiskowa 
z NZOZ „TWÓJ LEKARZ” w Kobierzycach; Danuta 
Landkauf - członek Stowarzyszenia Krzewienia 
Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA” w Kobierzycach; 
Ewa Żygłowicz - Zastępca Prezesa Stowarzyszenia 
Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”; Doro-
ta Kosmala - kurator sądowy VII Zespołu Kurator-
skiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń 
w sprawach Rodzinnych i Nieletnich; Małgorzata 
Abramczyk - prokurator Prokuratury Rejonowej 
dla Wrocławia Krzyków - Zachód we Wrocławiu; 
Joanna Pawlik - Czyniewska - prokurator Proku-

ratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków - Zachód 
we Wrocławiu.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinar-
nego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie należy w szczególności: 1) Ocena sytuacji 
problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup 
problemowych lub środowiska znajdujących się 
w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu 
postępowania, który będzie miał na celu przywró-
cenie integralności rodziny, lub środowiska oraz 
możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmo-
wanie działań w tym celu przewidzianych przepi-
sami prawa. 2) Udzielanie pomocy, a w zależności 
od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, 
psychologicznego osobom, rodzinom, grupom 
problemowym i środowisku, które mają trudności 
lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów. 3) Podejmowanie interwencji 
w przypadku przemocy domowej i uruchamianie 
procedur mających na celu jej powstrzymanie. 4) 
Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym 
i będących świadkami przemocy w rodzinie. 5) 
Podejmowanie wspólnych działań w ramach pro-
cedury „Niebieska karta”.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę 
administracyjną. 

Kobierzyce, ul. W. Witosa 18  tel.: 71 36 98 000 
e- mail: zespolinterdyscyplinarny@gopskobierzyce.pl 

 Bożena Noga

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
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Starostowie Gminnych Dożynek Kobierzyce 2011
Święto Plonów podsumowaniem rolniczego trudu

Gminne dożynki odbędą się w Kobierzycach 21 sierpnia. Starostami dożynek będą Małgorzata Żurawska ze Szczepankowic i Tadeusz Bernaś z Żernik Małych.

Małgorzata Żurawska Tadeusz Bernaś 
- Czym się państwo zajmują prywatnie?
Małgorzata Żurawska - Od 4 lat jestem 

sołtysem wsi Szczepankowice i bardzo lubię 
to zajęcie. Czuję się związana z tym miejscem 
i ludźmi. Jestem żoną rolnika, dlatego troski 
i blaski życia ludzi związanych z ziemią są moją 
codziennością. Oprócz tego pracuję zawodowo 
w Stowarzyszeniu Lider A4, które wspiera obsza-
ry wiejskie poprzez dotacje dla mieszkańców. 
Moja rola w gospodarstwie - to gotowanie pysz-
nych obiadków, co ma szczególne znaczenie 
w wytężonej pracy podczas żniw. 

Tadeusz Bernaś - Wspólnie z żoną Marian-
ną i czterema synami - Tomaszem, bliźniakami 
Piotrem i Pawłem oraz Karolem prowadzimy go-
spodarstwo rolne w Żernikach Małych. Ponadto 
mamy tzw. „rodzinny biznes” - czyli firmę usługo-
wą związaną z transportem międzynarodowym 
i krajowym oraz budownictwem.

- Jak Państwo zareagowali na wiadomość, 
że będą starostami tegorocznych dożynek 
w Gminie Kobierzyce?

Małgorzata Żurawska - Wiadomość bardzo 
mnie zaskoczyła. Będzie mi miło reprezentować 
mieszkańców naszej gminy podczas tak szcze-
gólnych uroczystości, jaką jest Święto Plonów. 
Traktuję to jako wyróżnienie i zarazem, kolejne 
zadanie do wykonania.

Tadeusz Bernaś - Kompletnie się tego nie 
spodziewałem. Oczywiście, że czuję się wyróż-
niony i zaszczycony, gdyż uważam, że nie każdy 
może być starostą takich dożynek. Widać ludzie, 
którzy decydowali o tej nominacji, zauważyli 
moją wieloletnią pracę w naszej gminie.

- Czym wypełniacie swój czas wolny, czy 
macie jakieś hobby, bądź szczególne pasje?

Małgorzata Żurawska - Mój wolny czas 
(którego mi ciągle brakuje) poświęcam swojej 
działalności społecznej, czyli nowo powstałe-
mu Stowarzyszeniu w Szczepankowicach. Wraz 
z mieszkańcami uczestniczę w Programie Odno-
wy Wsi, realizujemy napisaną przez nas strategię 
naszej miejscowości, mamy dużo do zrobienia. 
W związku z uruchomieniem świetlicy planu-

Jolanty Marii Nowak - Prezes Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  
w Kobierzycach

Trzy pytania do…

- Tegoroczna aura niestety nie jest 
sprzyjająca dla rolników, jeśli chodzi 
o przebieg żniw. Jak Pani ocenia dotych-
czasowy skup zboża?

- Od paru lat mamy problem z pogodą, 
która uniemożliwia zebranie żniw w od-
powiednim terminie. Obecnie jesteśmy 
w trakcie skupu pierwszych ziaren pszenicy, 
których wilgotność kształtuje się na stosun-
kowo wysokim poziomie, sięgającym 15-18 
procent. Nasza spółdzielnia jest przygoto-
wana na skup takiej pszenicy, bowiem po-
siadamy nowoczesną suszarnię.

- Duża wilgotność zbóż, to chyba nie-
zbyt dobra informacja dla rolników?

- Z całą pewnością, gdyż koszty suszenia 
obniżają cenę skupu. Marzy mi się taka sy-
tuacja, by choć przez 2 tygodnie było ciepło 
i słonecznie. Wtedy zbiór i magazynowanie 
zbóż odbywałby się o wiele szybciej. 

- Dożynki w Kobierzycach zaplanowa-
no na 20-21 sierpnia, czy sądzi Pani, że 

w tym czasie będziemy już po żniwach? 
(rozmowę przeprowadzono 29 lipca – przyp. 
red.)

- Życzę z całego serca rolnikom, jak rów-
nież pracownikom Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Kobierzycach, aby 
tak się stało. Święto Plonów powinno być 
obchodzone w radosnej atmosferze i mam 
nadzieję, że tak będzie.

 Rozmawiał - Janusz Kołodziej

jemy stworzyć interesującą ofertę integrującą 
mieszkańców wsi.

Tadeusz Bernaś - Jestem bardzo zapracowa-
nym człowiekiem i nie mam zbyt dużo wolnego 
czasu. Najchętniej wypoczywam nad wodą przy 
łowieniu ryb. Nie chodzi mi o sukcesy wędkar-
skie, raczej o samo obcowanie z przyrodą, z dala 
od zgiełku. Choć to chyba nie hobby- to lubię 
też dobrze zjeść, ale ostatnio przestrzegam die-
ty i muszę się pochwalić, że ubyło mi aż 15 ki-
logramów. Kolejna moja pasja też jest związana 

z jedzeniem. Marzy mi się mianowicie stworze-
nie małej przetwórni wyrobów wędliniarskich, 
przygotowywanych według starych rodzinnych 
receptur.

- Jakie będą zbliżające się dożynki?
- Chcielibyśmy, by były udane, by rolnicy mie-

li powody do zadowolenia, że ich ciężka praca 
została nagrodzona dobrymi plonami. Życzymy 
wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy na 
Gminnych Dożynkach Kobierzyce 2011. 

 Rozmawiał – Janusz Kołodziej 



inwestycje moja gmina - moja wieś

4

Co z ulicą Parkową w Tyńcu Małym?
Inwestycje drogowe w Tyńcu Małym

Budowa ul. Parkowej w Tyńcu Małym, jednej z ważniejszych lokalnych ulic tej miejscowości, realizowana jest 
przez firmę Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. , na podstawie umowy zawartej w dniu 24.02.2011r. Wartość 
inwestycji wyniesie ponad 2,2 mln zł. Zakończenie budowy zaplanowano na dzień 31.03.2012r.

na odcinku przez park, ko-
nieczność wykonania dodat-
kowego drenażu, jak również 
uwzględnienie woli miesz-
kańców co do pozostawienia 
odcinka drogi o historycz-
nym znaczeniu (nawierzchnia 
z kostki granitowej), korekta 
przekroju poprzecznego dro-
gi, zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych. Taka sytuacja 
spowodowała, że nastąpiło 
naturalne spowolnienie prac 
na budowie z uwagi na ko-
nieczność modyfikacji pro-
jektu oraz przeprowadzenia 

związanych z tym uzgodnień. Już dzisiaj wiado-
mo, że aby droga była wykonana prawidłowo, 
trzeba będzie wykonać roboty dodatkowe, nie 
uwzględnione w umowie głównej. Zdaniem 
wykonawcy robót nie powinno to mieć wpły-
wu na planowane na wiosnę przyszłego roku 
zakończenie inwestycji. 

Piotr Kopeć

Obecnie dobiegają końca prace przy sięga-
czu tej ulicy. Rozpoczęto również roboty dro-
gowe wzdłuż głównego ciągu oraz w samym 
parku. W trakcie realizacji inwestycji, tak jak 
w przypadku wielu innych tego rodzaju, na-
potyka się na szereg problemów, które należy 
na bieżąco rozwiązywać. Niektóre z nich to: 
konieczność wzmocnienia podbudowy drogi 

Bezpiecznie
na Radosnej

Kolejne inwestycje we wsi Wysoka

W miejscowości Wysoka na przestrzeni ostatnich lat 
zauważalny jest dynamiczny rozwój. Przybyły nowe 
osiedla, do których wprowadzają się przeważnie 
młodzi ludzie. 

– Otrzymywałem wiele sygnałów od no-
wych mieszkańców, że najbardziej zauwa-
żalnym mankamentem w ich bezpośrednim 
otoczeniu jest brak chodnika przy głównej 
drodze (ul. Radosna) oraz przystanków auto-
busowych.- mówi Wójt Gminy Kobierzyce Ry-
szard Pacholik – Mimo, iż zadanie to nie było 
planowane w ówczesnym budżecie, postano-
wiliśmy zrealizować tę inwestycję w jak naj-
krótszym możliwym czasie. W maju br. inwe-
stycja formalnie została zakończona, chociaż 
już kilka miesięcy wcześniej chodnik służył 
mieszkańcom. 

W ramach inwestycji zaprojektowano 
i wykonano chodnik, zatoki autobusowe, 
oświetlenie uliczne oraz wybudowano nową 
kanalizację odwodnieniową. Obecnie przy 
ul. Radosnej jest znacznie bezpieczniej dla 
pieszych, pomimo zwiększającego się natę-
żenia ruchu pojazdów. Wykonawcą inwestycji 
było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ZURB z Borowa. Całkowity jej koszt wyniósł 
ok. 1,5 mln zł. i został sfinansowany w całości 
przez Gminę Kobierzyce. 

- Kolejnym zadaniem koniecznym do wy-
konania w dynamicznie rozwijającej się miej-
scowości Wysoka jest budowa nowej szkoły 
i przedszkola oraz tak długo oczekiwanej 
przez mieszkańców świetlicy wiejskiej – mówi 
Ryszard Pacholik- W pierwszej kolejności re-
alizowany będzie obiekt świetlicy, która miała 
powstać kilka lat temu, ale z uwagi na przedłu-
żające się procedury uzyskania gruntu pod ten 
cel od Agencji Nieruchomości Rolnych, planuje 
się rozpoczęcie budowy w przyszłym roku. 

W przyszłym roku Gmina Kobierzyce ma 
w planach również projektowanie obiektu 
oświatowego, w którym znajdować się będzie 
nowa szkoła podstawowa oraz nowoczesne 
przedszkole. Obecnie rozważa się także moż-
liwość realizacji pierwszego na terenie gminy 
żłobka przy obiekcie oświatowym. Wszystko 
jest realizowane z myślą o młodych mamach 
pragnących wrócić do pracy i zostawić swoje 
dzieci w bezpiecznym miejscu.

 Maria Okraszewska

Nowy inwestor

Centrum Sprzedaży Poleasingowej  
w Magnicach

15 czerwca br. miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Sprzedaży Poleasingowej, które powstało w miej-
scowości Magnice.

Otwarta przez Europejski Fundusz Leasin-
gowy nowa siedziba jest pierwszą w Polsce 
i jedyną w Europie Środ-
kowo-Wschodniej tego 
typu placówką. Wartość 
inwestycji wynosi ok. 
15 mln zł. Inwestycja 
największej firmy le-
asingowej w Polsce ma 
na celu wprowadzenie 
nowej jakości obsługi 
klientów, dokonujących 
zakupu poleasingowych 
samochodów i sprzętów. 
Ma również za zadanie 
usprawnienie procesu 
sprzedaży i zwiększenie 
jej efektywności. Pod-
czas uroczystości otwar-
cia, Prezes EFL Andrzej 
Krzemiński przekazał 
w darze Gminie Kobie-
rzyce samochód Citroen 
Berlingo. Dar ten będzie 
służył pracownikom 

Urzędu Gminy Kobierzyce wspomagając ich 
w działaniach na rzecz mieszkańców gminy. 

Ryszard Pacholik Wójt Gmi-
ny Kobierzyce dziękował za 
wspaniały dar, jednocześnie 
powiedział - Europejski Fun-
dusz Leasingowy wybrał naj-
lepszy grunt inwestycyjny 
w Polsce. Grunt ten w 2010 r. 
został nagrodzony jako naj-
lepszy na Dolnym Śląsku 
zdobywając tytuł „Grunt na 
Medal”. Centrum Sprzeda-
ży Poleasingowej mieści się 
w trzecim zagłębiu przemy-
słowo – ekonomicznym na 
terenie gminy. Pierwszym są 
Bielany Wrocławskie, a dru-
gim strefa ekonomiczna w Bi-
skupicach Podgórnych. Jed-
nym z atutów strefy Magnice 
(Domasław) jest bezpośred-
nie sąsiedztwo Autostrado-
wej Obwodnicy Wrocławia.

 Maria Okraszewska
Wójt Ryszard Pacholik  

i Prezes  EFL Andrzej Krzemiński
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Wojskowe pasje Henryka Janeckiego
Militaria na podwórzu

Henryk Janecki jest mieszkańcem Gminy Kobierzyce od 1952 roku. Jego dom rodzinny znajdował się w Budziszowie, a od ponad 40 lat mieszka w Rolantowicach. Jego 
posesja wyróżnia się w sposób szczególny. Jest to miejsce, w którym schronienie znalazły wojskowe eksponaty, od śmigłowca bojowego Mi-2 począwszy, na działkach 
przeciwlotniczych, czy samochodach bojowych, skończywszy.

- Prowadzi Pan duże przedsiębiorstwo 
„Henpiach”, wcześniej był Pan typowym 
rolnikiem i hodowcą, wybitnym kola-
rzem - a tu taka niespodzianka! Militaria, 
sprzęt wojskowy, broń palna i wszystko, 
co jest związane z tzw. wojskowością. Jak 
narodziła się taka pasja?

Henryk Janecki - Już w młodości bar-
dzo mnie to interesowało. Będąc w czynnej 
służbie miałem możliwość poznać, na czym 
polega życie żołnierza, obcować z bronią 
i sprzętem wojskowym. Po zakończeniu 
służby chciałem w jakiś sposób kontynu-
ować moje przywiązanie do wszystkiego, 
co kojarzy się z wojskiem i tak zrodził się 
pomysł, by gromadzić wojskowe eksponaty- 
broń, samochody, działka, odznaczenia itp. 
Później z podobnymi, jak ja zapaleńcami, 
założyliśmy „Stowarzyszenie Upowszechnia-
nia Tradycji Oręża Polskiego im. Króla Jana 
III Sobieskiego”.

- W jaki sposób zamierza Pan pokazać 
innym swoje eksponaty?

- Chciałbym na terenie dawnej kopalni 
piasku zbudować skansen wojskowy z pod-
ziemną strzelnicą. Takiego obiektu nie ma 
chyba na terenie całego kraju. Sadzę, że to 
miejsce wzbogaci i uatrakcyjni Gminę Ko-
bierzyce. Marzy mi się, by młodzież szkolna 
mogła z bliska zapoznać się z tradycjami 
polskiego oręża, obejrzeć eksponaty. Dla 
nich byłaby to żywa lekcja historii.

Przysłuchujący się rozmowie Eugeniusz 
Graczyk pełni w Stowarzyszeniu funkcję 
prezesa.

- „Pomysł wywodzi się z pasji Henryka 
Janeckiego, który po zakończeniu służby 

Nowe Centrum Logistyczne
Wbudowano kamień węgielny

W dniu 30.06.2011r. odbyło się uroczyste wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej inwestycji na 
terenie Gminy Kobierzyce. 

W obrębie Tyńca 
Małego powstanie 
Centrum Logistyczne 
firmy Merida, która 
zajmuje się dystrybu-
cją urządzeń i środ-
ków higienicznych. 
Jest to firma z długo-
letnią tradycją, któ-
ra została założona 
w 1992r. i od tamtego 
czasu dynamicznie 
się rozwija. Budowa 
centrum zakończy 
się na jesieni 2011 r. 
W uroczystości wzięli 
udział Bogdan Sta-
rzyński Prezes firmy Merida Sp.zo.o., Bruno 
Lambrecht Dyrektor Generalny CFE Polska 
Sp.zo.o. (wykonawca generalny inwestycji), 
Krzysztof Tetera Prezes firmy Tetera Projek-
towanie Przemysłowe Sp.zo.o. (projektant 
budynku), Ryszard Pacholik Wójt Gminy Ko-
bierzyce. Poświęcenia inwestycji dokonał 

Ksiądz Ireneusz Alczyk - Proboszcz Parafii 
w Tyńcu Małym. Budowa centrum zakończy 
się na jesieni 2011r. W ramach inwestycji 
powstanie kompleks hal magazynowych, 
produkcja, zaplecze biurowe i socjalne o po-
wierzchni 13,5 tys. m2.

 Maria Okraszewska

czynnej chciał kultywować chlubne trady-
cje polskiego oręża. Ponieważ te ideały są 
mi bliskie, szybko znaleźliśmy płaszczyznę 
porozumienia i powołaliśmy do życia nasze 

stowarzyszenie. Naszym celem jest m. in-
nymi ochrona pamiątek narodowych zwią-
zanych z historią oręża polskiego, działanie 
na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju, 
rozwijanie świadomości patriotycznej i oby-
watelskiej. Organizujemy spotkania, czy też 
akcje mające na celu propagowanie trady-
cji oręża polskiego. Wśród nas jest spora 
grupa ludzi poniżej 35 roku życia, prawie 
wszyscy pochodzą z Gminy Kobierzyce. Dla 
nich możliwość obcowania z historią, z mi-
litariami, możliwość poznania faktów doty-
czących polskiego oręża, to niebagatelna 
sprawa. Właśnie rozwijanie tych zaintere-
sowań wśród ludzi, którzy być może nigdy 
wcześniej nie mieli do czynienia z wojskiem 
- to jakby główne przesłanie naszego Stowa-
rzyszenia”- dodaje Eugeniusz Graczyk.

 Henryk Janecki to prawdziwy pasjonat. 
W trakcie tegorocznych Dożynek Gminnych 
w Kobierzycach zamierza zaprezentować 
część swoich zbiorów na specjalnej wysta-
wie. Ma bardzo ambitne plany. Ich realiza-
cja wymaga nie tylko sporych środków, ale 
przede wszystkim hartu ducha i silnej woli. 
Ale tego panu Henrykowi nie brakuje!

  Rozmawiał Janusz Kołodziej 

Henryk Janecki ze swoimi zbiorami
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Ładna pogoda, miła atmosfera, 
bezpieczne warunki to gwarancja 
udanego pobytu wakacyjnego. 
Dzieci wyjeżdżały na wycieczki 
do: Kołobrzegu, Rewala, Trzęsa-
cza, Świnoujścia, a nawet do Danii 
i Szwecji, dzięki czemu zwiedziły 
Kopenhagę. Uczestniczyły również 
w życiu kulturalnym wybrzeża. Były 
na koncertach, występach kabare-
towych. Miały nie lada frajdę „łapiąc 

Na kolonii fajnie jest
Turnusy nad morzem

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, współfinan-
sowany przez Gminę Kobierzyce, w większości już za nami. Do końca lipca na trzech turnusach nad mo-
rzem, w Pobierowie, Dziwnowie i  Świnoujściu wypoczywało około 100 dzieci.

Wrocławia do Parku Rozrywki- Bobolandia. 
Uczestnicy w Parku Rozrywki przez 4 godzi-
ny korzystali z niesamowitych atrakcji. Do 
dyspozycji mieli małpi gaj, krokodyla, górę 
piaskową, latarnię morską, wulkan, tram-
poliny oraz chodzące zwierzaki napędzane 
siłą mięśni. Wycieczka do Bobolandii dla 
wszystkich uczestników z pewnością była 
wyczerpująca z powodu wysiłku jaki trzeba 
było włożyć korzystając z dmuchańców, 
a zarazem niezapomnianym przeżyciem. 

Karpacz – Szklarska Poręba to dwa 
ostatnie przystanki, gdzie tego lata zatrzy-

mały się dzieci i młodzież z Gminy Kobierzyce. 
18 lipca o godzinie 6:00 rano ruszyliśmy w stronę 
Karkonoszy. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od Parku 
Miniatur w Kowarach, gdzie wszystkich zachwyciły 
różnego rodzaju budowle w miniaturowej postaci, 
wykonane z wielką perfekcją i starannością. Na-
stępnie zwiedziliśmy Kościółek Wang z XIII wieku 
i po tej krótkiej wędrówce udaliśmy się na prawdzi-
wą górską wyprawę. Po kliku godzinach spaceru 
żółtym szlakiem, dotarliśmy do schroniska Samot-
nia w Kotle Małego Stawu. Mieści się on ponad 
1195 metrów nad poziomem morza. Po drodze 
minęliśmy jeszcze skocznię „Orlinek” i zatrzyma-
liśmy się na nocleg w ośrodku „Liczyrzepa”. Po 
nabraniu sił, 19 lipca przejechaliśmy autokarem 
do Jeleniej Góry, tam wybraliśmy się ponownie w 
góry do Zamku Chojnik. Ci z nas, którzy się odwa-

Wycieczki w ramach „Akcji Lato 2011” 
Moc atrakcji

W dniu 8 lipca 2011r. w ramach „Akcji Lato 2011” dzieci z terenu Gminy Kobierzyce pojechały do Krasiejo-
wa do Jura Parku, gdzie spędziły miło czas, korzystając z tutejszych atrakcji. 

autografy” znanych osób ze świata kultury, 
nauki, polityki. Najważniejsze jednak, że ko-
rzystały z uroków morza, plaży i wspólnej 
zabawy. Ostatni wyjazd kolonijny organi-
zowany jest nad jeziora. Nad jezioro Wigry 
do Starego Folwarku koło Suwałk, a także 
do innych ciekawych miejsc na Mazurach, 
a także na Litwie, wybieramy się w sierpniu. 
Podzielimy się wrażeniami po powrocie.

 Grażyna Tadeusiak

Uczestnicy w wieku od 7 do 16 lat miło i ak-
tywnie spędzali czas na morzem. Był program 
„mieszkańcy stumilowego lasu”, kolonijna akade-
mia umiejętności - warsztaty z zakresu plastyki lub 
techniki - dzieci brały udział w kilkugodzinnych za-
jęciach - bawiąc się, stworzyły własne, małe „dzieła 
sztuki”. Były ogniska z pieczeniem kiełbasek, kon-
kursy z nagrodami (mody, fryzur, plastyczny, miss 
i mistera kolonii, rzeźby z piasku i inne), imprezy 
jak: kolonijny pokaz mody ekologicznej, bruneci 
kontra blondyni, dyskoteki tematyczne „szokująca 
fryzura”, „familiada”, tworzenie masek na festiwal 
wenecki, śluby kolonijne, nauka tańca - salsy i inne. 
Mnóstwo było tez zajęć sportowych i rekreacyj-
nych poprawiających sylwetkę i samopoczucie, 
sport na wesoło - mistrzostwa kolonii w dyscypli-
nach śmiesznych. Oczywiście plażowanie i kąpiele 
w Bałtyku.

Kolonie w Rewalu
Aktywne wakacje

Dzieci z Gminy Kobierzyce  wyjechały na kolonie 
letnie z programem edukacyjno-profilaktycznym  
do nadmorskiej miejscowości Rewal. 

żyli, mieli okazję przejść przez jaskinię zbójnicką. 
Po dotarciu do celu wszyscy byliśmy zachwyceni 
widokami, które tam zastaliśmy. Szczęśliwie dla 
nas pogoda była wspaniała, więc spacerowanie 
w górskich klimatach było dla nas czystą przyjem-
nością. Ostatnim punktem naszej wycieczki była 
Szklarska Poręba, która słynie m.in. z wyrobów 
szklanych. Dlatego obowiązkowo zatrzymaliśmy 
się w hucie szkła, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć 
jak ono powstaje. To nie był jeszcze koniec atrak-
cji przewidzianych na tym wyjeździe. Przed nami 
był jeszcze przepiękny wodospad Szklarki i jedyna 
skała, którą można wprowadzić w ruch - Chybotek. 
Dobry nastrój i siła ducha nie opuszczały nas do 
końca, dlatego pełni wspaniałych wrażeń z lekką 
niechęcią wracaliśmy w stronę Kobierzyc. Niestety 
„wszystko co dobre szybko się kończy” więc i nasza 
ostatnia przygoda z programu „Akcja Lato 2011” 
musiała mieć swój kres.

 K. Giebel, B. Jaskulska

Wycieczki do Trzebiatowa i Gryfic, Trzęsacza, 
Kołobrzegu, Niechorza, Świnoujścia - miasta poło-
żonego w krainie 44 wysp, rejs statkiem po morzu, 
poznanie kultury Wikingów, wizyta w wiosce in-
diańskiej. Wszyscy wrócili wypoczęci, zadowoleni, 
uśmiechnięci. Dwa tygodnie wakacji nad morzem- 
to czas spędzony sympatycznie i zdrowo, po to, by 
nabrać ochoty do pracowitego roku szkolnego oraz 
radzenia sobie z problemami dnia codziennego. 

 Bożena Noga

Na początku Jura Park przywitał nas „Tunelem 
Czasu”, w którym zapoznaliśmy się z historią Ziemi. 
Przejazd 300 metrowym tunelem trwał ok. 8 mi-
nut. Następnie pani przewodnik oprowadziła nas 
po ścieżce edukacyjnej, gdzie oglądaliśmy około 
200 modeli prehistorycznych gadów. Po ulewnej 
burzy, jaka nas zastała, poszliśmy obejrzeć film 
o kształtowaniu się Ziemi w systemie 5D. Na koń-
cu naszej wycieczki skorzystaliśmy z placu zabaw, 
gdzie każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie, 
m.in. zjeżdżalnie, pajęczą sieć, huśtawkę, tyrolkę, 
czy 12 metrową wieżę, z której można zjechać 
rurami znajdującymi się na 3 poziomach. I tak za-
kończyliśmy naszą niesamowitą wycieczkę, pełną 
wrażeń, przenoszącą nas w świat dinozaurów. 

12 lipca w ramach „Akcji Lato 2011” dzieci z te-
renu Gminy Kobierzyce pojechały na wycieczkę do 
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Edukacja ekologiczna
Odpady, woda, energia - co możemy sami zrobić w gospodarstwie domowym, by chronić środowisko?

Od maja 2011 r. do grudnia 2011 r. Europejskie Stowarzyszenie Ekologów z Wrocławia realizuje dzięki finansowemu wsparciu Gminy Kobierzyce zadanie pu-
bliczne z zakresu ochrony środowiska „Edukacja ekologiczna dotycząca właściwego gospodarowania odpadami zmierzająca do kształtowania prawidłowych 
nawyków i działań proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Kobierzyce”.

Celem projektu jest 
budowanie postawy 
świadomego konsu-
menta, podnoszenie 
świadomości wpływu 
człowieka na stan oto-
czenia, w którym żyje-
my. Dzięki przeprowa-
dzonym w szkołach i 
przedszkolach warszta-
tom, uczniowie zostali 
zapoznani m.in. w jaki 
sposób świadomie i 
odpowiedzialnie do-
konywać ekologicznie 
mądrych zakupów oraz 

w jaki sposób zredukować ilość wytwarza-
nych odpadów. Aby włączyć uczestników w 
aktywne działania w zakresie postępowania 
z odpadami zakupiono też kompostowni-
ki dla wszystkich placówek oraz ogłoszono 
konkursy dotyczące zwiększenia ilości su-
rowców pozyskiwanych do recyklingu.

Uczniowie zauważają, że w Gminie Ko-
bierzyce odbywa się systematycznie segre-
gacja odpadów w szkołach i przedszkolach 
oraz w gospodarstwach domowych. Na 
terenie gminy działa komunikacja gmin-
na i powstają nowe ścieżki rowerowe, co 
znacznie obniża stan zanieczyszczenia po-
wietrza. Młodzież jest dumna, że w gminie 

Bajkobus, to jedyna w Europie mobilna 
scena teatralna, replika neobarokowego 
budynku Teatru Lalek, w całości wykonana 
ręcznie, w pełni wyposażona w najnowocze-
śniejszy sprzęt akustyczny i oświetleniowy 
i oczywiście w bajkowe teatralne scenogra-
fie. Wstęp na przedstawienia jest bezpłatny.

 Tadeusz Kołacz

Bajkobus  
w Galowicach

Atrakcje dla dzieci

14 sierpnia o godz. 12.00 Muzeum Pojazdów 
w Galowicach odwiedzi Bajkobus, aby oczarować 
dzieci wyjątkowymi przedstawieniami: Dzwon 
Grzesznika i Czarownica z Mostka. 
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Imprezę zorganizowa-
ły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich we współpracy 
z Sołtysem i Radą Sołec-
ką. Pogoda  dopisała, stąd 
nie trzeba było nikogo 
namawiać do zabawy. Dla 
dzieci przygotowane były 
przeróżne atrakcje m.in. 
trampolina, dmuchany 
zamek, malowanie twa-
rzy, przeciąganie liny. Było 
dużo gier i zabaw prowa-
dzonych przez animatorki 
z GCKiS. Zapewnione były 
przekąski, słodycze, napo-
je. Starsze dzieci rozegrały 
mecz w piłkę nożną. Za wygrane w konkursach 
przewidziane były różne nagrody. Największą 
atrakcją okazała się przejażdżka wozem stra-
żackim. Humor dopisywał dzieciom i rodzicom, 

Zabawa w Pustkowie Wilczkowskim
Dla milusińskich

Dnia 25 czerwca na boisku w Pustkowie Wilczkowskim odbył się Dzień Dziecka. 

więc zabawa niezwykle się udała. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim sponsorom.

 Sołtys oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
 w Pustkowie Wilczkowskim

działa oczyszczalnia ścieków i likwidowane 
są dzikie wysypiska śmieci. Warsztaty po-
kazują jednak, że tylko systematyczna edu-
kacja społeczeństwa jak korzystać z wody, 
energii, środków transportu, a także doko-
nywać zakupów oraz właściwie postępować 
po wytworzeniu odpadów, przyniesie dobry 
skutek. W czerwcu odbyło się szkolenie dla 
nauczycieli we wdrażaniu metod aktywne-
go nauczania oraz zmniejszaniu tzw. śladu 
ekologicznego w obszarach poszanowania 
energii i wody, zmniejszania ilości odpadów, 
ekologicznych zakupów oraz zrównoważo-
nego podróżowania. Uczestnicy otrzymali 
materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą: 
podręczniki, poradniki metodyczne oraz 
plakaty. Pod koniec roku planowane jest 
rozstrzygnięcie konkursów oraz otwarcie 
wystawy prac uczniów, a także zgłoszenie 
szkół do ogólnopolskiego konkursu o tytu-
łu Lokalnego Centrum Aktywności Ekolo-
gicznej i certyfikatu Zielonej Flagi. Poprzez 
włączenie gminnych placówek oświatowych 
w realizację zadań na rzecz ekorozwoju gmi-
ny, planujemy by Gmina Kobierzyce stała się 
wzorcowym przykładem dla innych miejsco-
wości Dolnego Śląska.

Grażyna Jaworska
Prezes Europejskiego Stowarzyszenia 

Ekologów
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Oficjalnego otwarcia 
zlotu dokonali Grzegorz 
Schetyna, Marszałek Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Ryszard Pacholik, Wójt 
Gminy Kobierzyce. Swoją 
obecnością zlot zaszczyci-
li Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Rafał Jur-
kowlaniec oraz Prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz. 

Sokoły, Fiaty 508 i Pancerni
Zlot Pojazdów II Rzeczpospolitej

22 - 24 lipca 2011 r. odbył się po raz pierwszy Zlot Pojazdów II Rzeczpospolitej. Miejscem zlotu był Zamek 
Topacz w Ślęzie. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, 
podczas której podziękowania za 37 letnią po-
sługę kapłańską w tej parafii składali mieszkań-
cy Bielan Wrocławskich, a w imieniu władz sa-
morządowych Gminy Kobierzyce – Wójt Ryszard 
Pacholik. Uroczyste spotkanie, które odbyło się 
po Mszy Świętej wypełnione było wzruszający-
mi wspomnieniami i życzeniami dobrego zdro-
wia oraz długich lat życia skierowanymi do Ju-
bilata. „Życzymy, Życzymy, Życzymy, Życzymy 
i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez 
ręce Maryi. Niech miłość i pokój w sercu twoim 
gości niech nigdy nie braknie, nich nigdy nie 
braknie ludzkiej życzliwości”. 

 Maria Wilk

Życzymy, życzymy
Jubileusz księdza kanonika

W dniu 31 lipca parafianie z Bielan Wrocław-
skich byli świadkami wyjątkowego święta. Był 
to dzień, w którym swoje 80 urodziny świętował 
ksiądz kanonik Bronisław Kupper. 

Prawie 900 osób przybyło o godz. 11.30 
na Mszę Świętą koncelebrowaną przez księ-
dza proboszcza Andrzeja Jacaka. Deszczowe 
popołudnie i noc pielgrzymi spędzili pod na-
miotami na stadionie sportowym, 200 osób 
zostało zakwaterowanych w szkole, a około 
70 przyjęli do swoich domów mieszkańcy 
Kobierzyc. Baza pielgrzymkowa znajdowała 
się w Szkole Podstawowej. Sołtys wraz z Radą 
Sołecką ugościli pielgrzymów gorącym po-
siłkiem. Wielu mieszkańców przyłączyło się 
przynosząc ze swoich domów słodki poczę-
stunek w postaci ciasta i kanapek na dalszą 
drogę. W imieniu Księdza dr Mariusza Majew-
skiego, Głównego Przewodnika Pielgrzymki 
Legnickiej oraz pielgrzymów składamy ser-

deczne podziękowania za dar serca, pracę 
i życzliwość wszystkim mieszkańcom Kobie-
rzyc, którzy gorąco włączyli się w organizację 
i przygotowania do przyjęcia pielgrzymów. 
W szczególności podziękowania kierujemy 
do: Sołtysa wsi Jana Biesiady, Radnej Apolonii 
Kasprzyk – Czepielindy, Beaty i Mariusza Bu-
rzyńskich, Grażyny Ciężkiej, Grażyny Godyń, 
Józefa Ilnickiego, Małgorzaty Janaszkiewicz, 
Danuty i Zdzisława Jatczyszyn, Anety i Ewe-
liny Józak, Ludmiły Krawiec, Urszuli Miśty, Te-
resy i Tadeusza Narogów, Henryki Nowakow-
skiej, Stanisława Polaka, Agnieszki Szwed, 
Janiny Wronkowskiej oraz strażaków z OSP 
w Kobierzycach. 

 Maria Wilk

Gość w dom Bóg w dom
Pielgrzymka w Kobierzycach

W niedzielę 31 lipca gościliśmy w Kobierzycach pieszą pielgrzymkę. Kobierzyce były przystankiem dla 
pielgrzymów z Diecezji Legnickiej w drodze  na Jasną Górę. 

Ponad 40 samochodów 
i 30 motocykli, wyprodu-
kowanych w latach 20 i 30 
ubiegłego wieku, można 
było zobaczyć podczas zlo-
tu w Ślęzie. Nie zabrakło 
również przedwojennych 
Polskich Fiatów 508 oraz 
wszystkich modeli kultowe-
go motocykla marki Sokół. 
Zaprezentowano również 
kolekcję polskich powojen-

nych motocykli i skuterów oraz wiele innych 
ciekawych pojazdów. Niewątpliwą atrakcją 
była grupa rekonstrukcyjna Pancerni 1939 
na Sokołach. Odwiedzający mogli również 
podziwiać pracę szpitala polowego z lat 
30-tych oraz posłuchać koncertu Skaldów. 
Podczas zlotu otwarto Muzeum Motoryza-
cji, w którym znajdują się samochody m.in. 
marki Rolls Royce i Bentley. Nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci, można było poskakać na 
eurobungy i zamku dmuchanym oraz popły-
wać łódkami po jeziorku.

Organizatorem zlotu był Wójt Gminy 
Kobierzyce, Towarzystwo Automobilowe 
Topacz oraz firma Wagraf. Patronat hono-
rowy nad imprezą objęli Marszałek Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna 
oraz Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dut-
kiewicz, patronat naukowy i merytoryczny 
dr Jan Tarczyński, autor książek i wystaw 
o tematyce motoryzacji.

 Agnieszka Jankowska-Jakus
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Doroczny piknik bielański
Bawiliśmy się

No i dobrze, bo przecież każdy wie, że 
muzyka łagodzi obyczaje, a sport to zdrowie. 
Tak też i było: dużo, dobrze i na wysokim po-
ziomie. Był mecz piłki nożnej Bielany - kon-
tra reszta świata, a ulicami przeszła orkiestra 
dęta z Kobierzyc, zachęcając do uczestnic-
twa i stanowiąc zapowiedź atrakcyjnego 
programu, przygotowanego specjalnie na 
ten dzień przez zespół współpracujących ze 
sobą partnerów realizacyjnych i sprzymie-
rzeńców idei. Do oferowanych atrakcji dla 
dzieci w postaci dmuchańców i eurobungee 
dołączyły ruchome zwierzaczki, a całość do-
pełniły pokazy umiejętności strażackich. Od 
godz. 14:00 do późnych godzin wieczornych 
mieliśmy szansę uczestniczyć w koncertach 
kapeli Wieś Band Bielany i Darka Kałużne-
go, popisach sekcji dziecięcych działają-
cych w GCKiS w Kobierzycach oraz Centrum 
Działań Twórczych „Kuźnia” Małgosi Kałużny 
w Bielanach Wrocławskich. Program uatrak-
cyjniła prezentacja oferty rodzimego klubu 
fitness „7 Kontynent”, którego zumba - połą-
czenie tańca latino z aerobikiem, zrobiła fu-
rorę wśród uczestników imprezy. Wydarze-
niem stał się występ członkiń bielańskiego 
Koła Gospodyń Wiejskich, którym akompa-
niował na akordeonie Wójt Ryszard Pacho-
lik. Występ bardzo się podobał, a pajda chle-
ba ze smalcem na ich stoisku promocyjnym 
dopełniła reszty. 

Nie byłoby tej imprezy bez świeżego 
spojrzenia na starą formułę, wsparcia or-

ganizacyjnego, finansowego, ale też grupy 
sprzymierzeńców, takich jak: Firma ATM 
Grupa S.A., Toyota Nowakowski, Klub Fitness 
„7 Kontynent”, Firma Orient Tomasza Zaczka, 
Sanbet Piotrowscy, Olczyk Lokum, Parejo, 
Matchpoint, WPO Alba. Dzięki temu, a także 
trafionemu zespołowi do tańca, którym był 

Quartet „ Tango” i pysznościom z grilla Jurka 
Iwachowa udało się zgromadzić i utrzymać 
przez cały czas trwania imprezy liczną gru-
pę uczestników. W ich imieniu serdecznie 
wszystkim dziękujemy. Do zobaczenia za 
rok. 

 Wanda Gołębiewska

fot. Piotr Kuropiej

25 czerwca 2011 podczas dorocznego pikniku musi być dużo ruchu i zabawy przy dobrej muzyce - pomyślał Adam Orylski, nowy sołtys Bielan Wrocławskich. 

Prowadzony jest cykl imprez sportowo-re-
kreacyjnych dla wszystkich chętnych. Ostatnią 
imprezą zorganizowaną przez stowarzyszenie 
był piknik w Pustkowie Żurawskim pod hasłami 
„ Lekkoatletyka na wesoło” oraz „Piłka nożna-
turniej dzikich drużyn”. We współzawodnictwie 
dzieci oprócz mieszkańców Pustkowa wzięły 
udział także ekipy Rękowa, Zachowic i Tyńca 
Małego. Organizatorzy pragną podziękować 
za pomoc dzieciom z Pustkowa Żurawskiego, 
a szczególnie Patrykowi, Aldonie, Przemkowi, 
Sebastianowi, Natalii i Kamilowi. Podziękowa-
nia także dla Zuzanny Moskal i Henryka Ło-
poszko. „Strefa Zdrowia” już teraz zaprasza na 
kolejne zajęcia i imprezy rekreacyjne.

 Jowita Wowczak

Rekreacyjne zmagania w Pustkowie Żurawskim
„Strefa Zdrowia” działa !

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, Sportu i Rekreacji „Strefa Zdrowia” już drugi rok prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Kobierzyce. 
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Wojciech Duczek - W poprzednim 
sezonie zajęliście piąte miejsce w roz-
grywkach IV Ligi Dolnośląskiej, jest 
to najlepszy wynik w historii Klubu, 
przede wszystkim gratulacje za osią-
gnięty wynik! Oznacza to mniej więcej, 
że poprzeczka została zawieszona dość 
wysoko. Jak Pan do tego podchodzi ?

Waldemar Tęsiorowski - Po pierwsze- 
to dziękuję. Natomiast z tą poprzeczką 
to jest różnie… Rok temu utrzymaliśmy 
się w lidze, w tym sezonie zajęliśmy piąte 
miejsce. Teraz, nie ukrywam jako trener, 
że chcielibyśmy to miejsce poprawić. Cie-
szymy się z osiągniętego wyniku. Miniony 
sezon pokazał, że IV liga jest ciekawa. Nie 
ma tu murowanych faworytów. Nawet Bie-
lawa, która po rundzie jesiennej miała zde-
cydowaną przewagę, do ostatniego meczu 
walczyła o awans do III ligi. Nie ukrywam, 
że przy małych wzmocnieniach będziemy 
w nadchodzącym sezonie walczyć o coś 
więcej niż 5. miejsce.

- Jak Pan ocenia zespół na dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem rozgrywek ?

Jak nigdy postanowiłem rozegrać bar-
dzo dużo spotkań kontrolnych, zawsze 
było to 4-5, a tym razem zaplanowaliśmy 
9 meczów. W tej chwili rozegraliśmy już 7 
spotkań. Osobiście jestem z zespołu zado-
wolony. W tej chwili chłopcy są już trochę 
zmęczeni, co widać na boisku. Są jednak 
jeszcze dwa tygodnie do rozpoczęcia roz-
grywek i mam nadzieję, że od pierwszego 
meczu zespół będzie dobrze się prezen-
tować. W dotychczasowych meczach nasi 
piłkarze osiągnęli następujące wyniki: 
z Polonią/Spartą Świdnica (III) 3-1, z Pumą 
Pietrzykowice (IV) 1-4, z LKS Stary Śleszów 
(O) 0-2, z Motobi Kąty Wrocławskie (III) 3-3, 
z MKS Oława (III) 0-2, z Orłem Sadków (O) 
3-5, z Czarnymi Jelcz-Laskiowice (O) 1-1.

Kadra Dolnego Śląska uzyskała w kolejnych 
meczach fazy grupowej następujące wyniki: z Za-
chodniopomorskim 17-16, ze Świętokrzyskim 19-
25, z Pomorskim 18-22. W grupie 5-8 z Małopol-
skim 23-15 oraz z Pomorskim 17-26. Ostatecznie 
zespół z Dolnego Śląska zajął  6. miejsce, a Olim-

piadę wygrało województwo Wielkopolskie. Barw 
Dolnego Śląska broniły: Kinga Janecka, Sylwia Bar, 
Małgorzata Suchy i Paulina Gadowska. Pierwszym 
trenerem była Renata Jastrzębska, a trenerem ko-
ordynatorem Jerzy Dyrkacz.

 Wojciech Duczek

Rozmowa z Waldemarem Tęsiorowskim - trenerem seniorów GKS Kobierzyce

Kobierzyckie akcenty 
na Olimpiadzie Młodzieży w piłce ręcznej

Plany i ambicje GKS Kobierzyce

Dolny Śląsk na 6. miejscu !

Cztery zawodniczki oraz dwoje trenerów KPR Kobierzyce reprezentowało Dolny Śląsk na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych. 

- Mówił Pan o uzupełnieniu składu, 
czy może już coś wiadomo ?

- Tak. Mogę powiedzieć, że na tą chwilę 
trenuje z nami Daniel Tarasiewicz, środko-
wy obrońca, ostatnio Ślęza Wrocław oraz 
Adrian Leśniarek z Piasta Nowa Ruda, któ-
ry jest defensywnym pomocnikiem. Są to 
dwie osoby, które z nami trenują i chcę, 
aby u nas zostały. Jest jeszcze kilku innych 
chłopców, którym się bacznie przyglądam, 
ale decyzja co do tego czy zostaną w GKS 
zapadnie w najbliższym tygodniu. Nie 
ukrywam, że przydałby się jeszcze jeden 
napastnik.

- Na koniec proszę mi powiedzieć jak 
Pan z pewnej perspektywy czasu od-
biera Kobierzyce? Mam na myśli i GKS, 
i miejscowość Kobierzyce.

- Praca w klubie układa się na ogół bar-
dzo dobrze. Martwi mnie jednak jedna 
rzecz - GKS oprócz Gminy Kobierzyce nie 
ma sponsorów. Po dobrym wyniku, jaki 
uzyskaliśmy w tym sezonie chciałbym aby-
śmy pozyskali kilku sponsorów. Chciałbym, 
aby grupa ludzi sprzyjająca GKS Kobierzy-
ce nam pomogła, abyśmy mogli marzyć 
o czymś więcej, niż tylko o grze w IV lidze. 

  Rozmawiał Wojciech Duczek

Waldemar Tęsiorowski

Piłkarze GKS w remisowym meczu z Czarnymi Jelcz-Laskowice
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Naszej drużynie kibicowała oficjalna dele-
gacja, w skład której weszły władze oraz radni 
z Gminy Kobierzyce. Delegaci zostali uroczy-
ście powitani w przyozdobionej w barwach 
biało-czerwonych jednej z sal tamtejszego 
urzędu. Hubert Jašek, Zastępca Starosty Kobe-
řic życzył naszej drużynie powodzenia i zwycię-
stwa. Następnie goście pojechali na uroczyste 
otwarcie turnieju oldboyów,  którego dokonali 
Wójt Ryszard Pacholik oraz Zastępca Starosty 
Hubert Jašek. W turnieju brały udział 4 druży-
ny, 3 z Czech oraz 1 z Polski. Wszystkie mecze, 
a tym samym cały turniej, wygrała drużyna 
z Gminy Kobierzyce. Delegacja oficjalna miała 
okazję zwiedzać zamek z II połowy XIII wieku, 
położony miejscowości Hradec nad Moravici.  
Hradec był ważnym ośrodkiem kultury mu-
zycznej, w którym przebywał m.in. Ludwig van 
Beethoven oraz Ferenc Liszt. Na zakończenie 
turnieju nagrody oraz puchary wręczył Wójt 
Gminy Kobierzyce oraz Zastępca Starosty Ko-
beřic. Turniej odbywał się w niezwykle radosnej 
i sportowej atmosferze. Oldboye z miejscowo-
ści Kobeřice będą mieli okazję na zwycięstwo 
już niedługo, bowiem 10 września 2011 w Ko-
bierzycach odbędzie się rewanż, na który już 
dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.

Agnieszka Jankowska-Jakus

Młodsza z sióstr - Magda wyprzedzając 
Monikę, wygrała finałowe zawody w sko-
kach przez przeszkody, rozgrywane w ra-
mach Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży. 
Obie zawodniczki z klubu Black Pony Mi-
lejowie reprezentowały Dolny Śląsk na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
W zawodach rozegranych w Starej Miło-
snej bardzo dobrze spisała się Monika Ma-
tuszewska, która miała cztery bezbłędne 
przejazdy, wysokie oceny z styl i ostatecz-
nie wywalczyła wysokie 5 miejsce w kla-
syfikacji generalnej - najwyższe spośród 
reprezentantek z Dolnego Śląska. Obie sio-
stry prowadzą w klasyfikacji Pucharu Dol-
nośląskiego Związku Jeździeckiego, a już 
wkrótce czeka je start w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska. Życzymy bezbłędnych 
przejazdów.

Janusz Kołodziej

Rewanż oldboyów już we wrześniu

Utalentowane siostry

Na sportowo w Kobeřicach

Sukcesy młodych amazonek z Bielan Wrocławskich

9 lipca 2011 odbył się kolejny turniej sportowy w naszej partnerskiej gminie Kobeřice. Na turniej do Czech pojechali oldboye z Gminy Kobierzyce i zwy-
ciężyli.

Monika i Magdalena Matuszewskie- młode amazonki z Bielan Wrocławskich w bieżącym roku mają na swoim koncie kilka znaczących sukcesów.




