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MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

– SPIS TREŚCI: 

 

 

 

 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 

- Stowarzyszenie Klubów Sportowych- Orzeł Pustków Wilczkowski, WKS Wierzbice, MKS 

Małuszów, MKS Magnice, Tarant Krzyżowice, Wicher Domasław, Sparta Pustków Żurawski, 

Sparta Pustków Żurawski-sekcja p. siatkowej  

- Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce 

- Gminny Klub Sportowy Kobierzyce 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” Bielany Wrocławskie 

- Klub Sportowy „Polonia” Bielany Wrocławskie  

- Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Jaszowice 

- Uczniowski Klub Sportowy „Bielik” Bielany Wrocławskie 

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Tyniec Mały  

- Ludowy Klub Sportowy „Galakticos” Solna 

- Klub Sportowy „Cotar” Bielany Wrocławskie 

- Klub Sportowy Matchpoint Ślęza 

- Królewski Klub Jeździecki „Wiktoria” z siedzibą w Chrzanowie 

- Uczniowski Klub Piłkarski Akademia Futbolu „Orliki” Tyniec Mały 

- Stowarzyszenie „Basket Kobierzyce” 

 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

- Ochotnicza Straż Pożarna Kobierzyce  

- Ochotnicza Straż Pożarna Pustków Wilczkowski 

- Ochotnicza Straż Pożarna Pustków Żurawski 

 

 KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI 

 

- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Koła 

Gminnego 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Kobierzyce 

- Związek Sybiraków Zarząd Koła Terenowego Kobierzyce 

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dziecięcej Działalności Twórczej i Na Rzecz Sztuki „Tęczowisko” 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Turystyczne 

- Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic 

- Towarzystwo Przyjaciół Gminy Kobierzyce 

- Stowarzyszenie Aktywne Szczepankowice 

- Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Koło Kobiet” w Pustkowie Żurawskim 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowie Wilczkowskim 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Tyńcu Nad Ślęzą 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach Wrocławskich 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Domasławiu 

- Stowarzyszenie „Nasz Domasław” 

- Stowarzyszenie „Nasz Tyniec Mały” 

- Fundacja „Kraina Inspiracji” 

- Stowarzyszenie „Bielany Dla Ciebie” 

 

 

 



 

 

 OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, NAUKA, EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA  

 

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych „SONICH”  

- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w 

Wierzbicach  

- Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA” 

- Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” 

- Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach” 

- Stowarzyszenie Promocji, Zdrowia, Sportu i Rekreacji „Strefa Zdrowia”. 

 

 

 

 

 EKOLOGIA, OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, ROLNICTWO, BIZNES 

 

- Stowarzyszenie Rolników Gminy Kobierzyce 

- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej 

- Polski Związek Wędkarski Koło Nr 8 Kobierzyce 

- Stowarzyszenie „Forum Partnerskiej Współpracy” 

-LGD: Lokalna Grupa Działania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, 

Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4, 

 

 

 

 

UWAGA! 

 

Zakwalifikowanie danego stowarzyszenia do określonej dziedziny aktywności nie oznacza 

zawężenia jego działalności do wyłącznie tej dziedziny. Przeważająca większość stowarzyszeń 

rozwija się i działa w wielu dziedzinach jednocześnie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ STOWARZYSZEŃ PROWADZĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE 

SPORTU NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE 

(dyscypliny - piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykowa, judo, tenis stołowy, jeździectwo) 

 

NAZWA STOWARZYSZENIA 

 

 

OSOBA DO 

KONTAKTU 

 

 

TELEFON 

1. Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy 

„BŁĘKITNI” Bielany Wrocławskie 

Siedziba- Ślęza, ul. Przystankowa 2 

 

Adam 
Fedorowski 

311-23-12 

 

Bożena Noga 781-906-
305 

2. Uczniowski Klub Sportowy „BIELIK” 

przy Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich 

ul. Akacjowa 1, 55-040 Kobierzyce 

  

 
Grzegorz 
Harężlak 

 
602-672-

822 

3. Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce 

z/s w Kobierzycach ul. Parkowa 7, 55-040 

Kobierzyce 

 

Piotr Smoła 
 

Waldemar 
Michalak  

604-294-
501 

607-634-
277 

4. Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” 

JASZOWICE 

Jaszowice, ul. Słoneczna 2, 55-040 Kobierzyce 

 

Eugeniusz 
Szywała 

 
 

311-83-04 

601-87-28-

43 

 

5. Gminny Klub Sportowy Kobierzyce 

ul. Sportowa, 55-040 Kobierzyce 

 

 
Zdzisław Bury 

                                  
508-287-
290 

6. Klub Sportowy „POLONIA” BIELANY 

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 32 

55-040 Kobierzyce 

Paweł 
Workiewicz 

 
 
 

604-180-871 

 

7. Stowarzyszenie Klubów Sportowych 

ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce 

 

Jan Sobiesiak 
 

Andrzej 
Włodarski 

605-215-

809 

604-774-

858 

8. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Płomień” 

Tyniec Mały ul. Domasławska 10. 55-040 

Kobierzyce 

 

Piotr Homenda 

 

605-446-

146 

9. Ludowy Klub Sportowy „Galakticos” Solna 

Solna ul. Krucza 12A, 55-040 Kobierzyce 
Artur Machura 

Robert 

Różyński 

609-020-

800 

603-776-

936 
10. Klub Sportowy „Cotar” Bielany Wrocławskie ul. 

Słoneczna 5, 55-040 Kobierzyce 
Kotarba 

Krzysztof 

696-448-

621 



 

STOWARZYSZENIE KLUBÓW SPORTOWYCH 

 

Skład Zarządu: Jan Sobiesiak – prezes, Grzegorz Urzędowski – wiceprezes, Andrzej Włodarski - 

wiceprezes, Kazimierz Golis – skarbnik, Mieczysław Dul - sekretarz  

Zakres i formy działalności: 

W skład SKS-u wchodzą następujące kluby sportowe: 

 
 

 
l.p. Nazwa klubu Osoba do kontaktu Nr telefonu adres 

1. WKS Wierzbice Kazimierz Golis 501-596-400 Ul. Lipowa 72 

2. MKS Małuszów Andrzej Adamczyk 603-876-544 Ul. Krzyżowicka 4 

3. MKS Magnice Mieczysław Dul 311-99-54 Ul. Kwiatowa 16/2 

4. „Sparta” Pustków 

Żurawski 

Jan Opioła 665-622-922 Ul. Działkowa 7a/6 

5. „Orzeł” Pustków 

Wilczkowski 

Urzędowski Grzegorz 502-380-711 Ul. Wrocławska 4 

6. „Sparta” Pustków 

Żurawski-piłka siatkowa 

Stanisław Sankowski 390-89-00 

889 20-87-69 

Ul. Topolowa 4 

Żurawice 

7. „Wicher” Domasław Stanisław Szczerba 603 071 816 Ul. Wrocławska 51 

8. „Tarant” Krzyżowice Andrzej Włodarski 604-774-858 Ul.Główna 20 

Krzyżowice 
 

 

 

 

 

11. Klub SKS „Match Point” Ślęza 

      ul. Szyszkowa 6, 55-040 Kobierzyce 

 

Maja 

Muszyńska 

609-999-

720 

12.  Królewski Klub Jeździecki „Wiktoria” z 

siedzibą w Chrzanowie  

Krzysztof 

Król 

694-574-

493 

13.   Uczniowski Klub Piłkarski Akademia Futbolu 

„Orliki” Tyniec Mały 

Joanna 

Tarasiewicz 

888-250-

268 

14. Stowarzyszenie „Basket Kobierzyce” Karol Jaśko 501-643-

676 



 MKS MAGNICE                                                                         

Skład Zarządu: Mieczysław Dul – prezes, Mariusz Nowak – z-ca prezesa, Galik Paweł – opiekun drużyny. 

 

Zakres i formy działalności: 

Klub powstał w 2002 r. z inicjatywy ówczesnego z-cy wójta – Zygmunta Krajeńskiego, a także Leszka Dula, 

Marka Korytka, Mariusza Nowaka, Mieczysława Dula. 

Nowo zawiązana drużyna mając do dyspozycji kawałek byłej łąki zrobiła tam boisko sportowe. Wszelkie prace 

wykonane zostały we własnym zakresie. Obecnie jest piękna murawa boiska, usypano również wały i 

zamontowano ławki. Obok powstało również boisko do siatkówki.  W pierwszym sezonie drużyna zajęła 

jedno z ostatnich miejsc w rozgrywkach klasy C.  Z roku na rok uzyskiwała coraz lepsze wyniki. W roku 2004 

rozgrywki ukończyła na 4 miejscu w tabeli grupy C.  W 2010 roku klub zaczął występować pod nazwą 

Magnacki Klub Sportowy. Obecnie drużyna występuje w rozgrywkach klasy B. W połowie sezonu 2012/2013 

zespół zajmuje 12 miejsce w V grupie wrocławskiej klasy B. 

 

W roku 2010 zamontowano łapacz za jedną z bramek, co pozwala unikać biegania za niecelnie kopniętą piłką a 

płyta boiska jest w bardzo dobrym stanie. 

Telefon kontaktowy: Mieczysław Dul – 311-99-54 

 

 

 

KLUB SPORTOWY  

„ORZEŁ” PUSTKÓW WILCZKOWSKI 

 
 Skład Zarządu: 

 

Urzedowski Grzegorz - prezes , 

Urzędowski Robert  - z-ca prezesa 

Legodziński Łukasz, Urzędowski Ireneusz, Kądziela Mariusz - działacze 

 

Zarys historii organizacji: 

 
-     Klub powstał w marcu 2005 roku i od sezonu 2005/2006 występował w klasie „B” 

 

 Główne cele statutowe organizacji: 

 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kobierzyce  

- promowanie piłki nożnej jako formy aktywnego wypoczynku 

 

Telefon kontaktowy: 502-380-711 Urzędowski Grzegorz 

 

W  sezonach 2010/2011 i 2011/2012 rozgrywek w V grupie klasy „B” prowadzonej przez Dolnośląski 

Zawiązek Piłki Nożnej we Wrocławiu zespół zajmował czołowe miejsca, a z końcem sezonu 2011/2012 po kilku 

latach gry w klasie B zespół zanotował historyczny awans do klasy A. Po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 

piłkarze Orła zajmują 11 miejsce i walczą o utrzymanie w klasy A dla Pustkowa Wilczkowskiego. 

 

 MKS MAŁUSZÓW 

 
Skład Zarządu:  

Andrzej Adamczyk –prezes, Marek Łakomiec – zastępca, Grzegorz Adamczyk – sekretarz, Tadeusz Kiereś – 

skarbnik. 

Zakres i formy działalności: 

Klub MKS Małuszów został założony w maju 2004 r. Pomysłodawcą i założycielem jest obecny prezes Andrzej 

Adamczyk. Boisko, na którym grają zawodnicy zostało zagospodarowane własnymi siłami przy pomocy 



mieszkańców Małuszowa i zawodników z drużyny. 30 sierpnia 2003 r. odbył się pierwszy mecz : „żonaci na 

kawalerów”.   

MKS Małuszów gra w klasie B, ich motto to  „sport niech zostanie sportem, nie kalajmy go”. 

   

W sezonie 2008/2009 zespół występował w rozgrywkach V grupy klasy „B” prowadzonej przez Dolnośląski 

Zawiązek Piłki Nożnej we Wrocławiu zajmując ostatecznie 7. miejsce w rozgrywkach. 

  

W sezonie 2012/2013 zespół występuje w rozgrywkach V grupy klasy „B” prowadzonej przez Dolnośląski 

Zawiązek Piłki Nożnej we Wrocławiu. Po rundzie jesiennej zajmuje 5. miejsce w tabeli. 

 

W czerwcu 2011 oddano do użytku szatnie dla piłkarzy mieszczącej się w budynku świetlicy wiejskiej przy 

boisku sportowym. Obecnie piłkarze mają dobre warunki lokalowe. 

 

Telefon kontaktowy: Andrzej Adamczyk 603-876-544 

    

KLUB SPORTOWY 

  „SPARTA” PUSTKÓW ŻURAWSKI 
  

Sekcję siatkarską prowadzą państwo Jowita Wowczak i Stanisław Sankowski. 

 

Historia Klubu: 

Klub sportowy w Pustkowie Żurawskim powstał w 1947r jako LZS. Po trzech latach nadano mu nazwę KS 

SPARTA PUSTKÓW, a jego prezesem został Edmund Kwiatkowski. Pierwsze boisko sportowe powstało na 

terenie CUKROWNI PUSTKÓW. W tym czasie w klubie grali: Jan Czerwieński, Franciszek i Edmund 

Kozłowscy, Edmund Frankowski, Aleksander Krynicki, Stanisław Cisowski oraz Feliks Kwiatkowski. 

Najlepszym zawodnikiem SPARTY był wówczas Edmund Frankowski, który występował także w innych 

klubach, a po zakończeniu kariery piłkarskiej został sędzią. W latach 60 przy pustkowskim klubie sportowym 

powstała również sekcja tenisa stołowego, która w krótkim czasie awansowała z „C” klasy do klasy „A”. W 

skład tej sekcji wchodzili: Stefan i Stanisław Wiśniewscy, Feliks Kwiatkowski, Janusz Witamborski, R. 

Winczaszek, R. Janiszewski oraz Halina Prusak. W roku 2002 klub piłkarski ponownie się reaktywował pod 

nazwą LZS SPARTA PUSTKÓW, a  na jego czele stanął pan Bogdan Rapcia. W roku 2003 drużyna przystąpiła 

do Stowarzyszenia Klubów Sportowych.  

Od  roku  2004 w skład  klubu wchodziły dwie sekcje: piłkarska i siatkarska.  

 

Sekcja piłkarska w sezonie 2009/2010 występowała w klasie „C” i z powodu małej frekwencji zawiesiła swoją 

działalność. 

Szczęśliwie w roku 2012 zebrała się grupa młodzieży chcąca grać w piłkę nożną i od sezonu 2012/2013 

reaktywowano zespól, który zaczął występować w klasie C. W połowie sezonu piłkarze zajmują 11 miejsce w 

ligowej tabeli. 

Pustkowscy siatkarze odnoszą liczne sukcesy.  Rozgrywki sekcji piłki siatkowej odbywają się latem na 

boiskach na terenie gmin Sobótka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, natomiast od października rozpoczynają 

się rozgrywki w ramach mistrzostw Dolnego Śląska LZS, a od stycznia 2005 roku odbywają się również 

rozgrywki „Ślężańskiej ligi siatkówki”, corocznie zespół bierze udział w Turniejach Gwiazdkowych. 

Największe sukcesy „SPARTY PUSTKÓW”: 

 I-wsze miejsce w turnieju o Puchar Klubu Racing Maniów WLK. 



 I-wsze miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 

 I-wsze miejsce w turnieju  „Siatkarskie lato” 

 Mistrzostwo Powiatu Ziemskiego 

 VIII miejsce na Mistrzostwach Dolnego Śląska 

 I-wsze miejsce w rozgrywkach „Ślężańskiej ligi siatkarskiej” 

 I-wsze miejsce w turnieju o Puchar Prezesa BUDEKOM  

WKS WIERZBICE 
 

 
Drużyna piłki nożnej seniorów powstała w 2001 r. po prawie 20- letniej przerwie. 

Inicjatorem założenia drużyny był  Jan Sobiesiak z grupą młodzieży. 

 

Na spotkaniu założycielskim wybrano zarząd klubu, którego prezesem, a zarazem głównym sponsorem został 

wybrany  Jan Sobiesiak. W skład zarządu weszli ponadto Ryszard Czarny, Henryk Filas, Kazimierz Golis , 

Zbigniew Żyła  oraz kierownik drużyny Bogdan Zdunek. 

Drużyna została zgłoszona do rozgrywek klasy „C” prowadzonych pod patronatem zrzeszenia LZS we 

Wrocławiu. W pierwszym sezonie 2001/02 nasza drużyna zajęła w swojej grupie 12 miejsce. W sezonie 

2002/03 było już 6, a w sezonie 2003/04 uzyskała awans do klasy „B” z pozycji wicelidera. 

Od 1.01.2004 obowiązki kierownika drużyny pełni Kazimierz Golis.  W sezonie 2004/2005 trzon drużyny 

stanowili zawodnicy: 

Żarnowski Bogdan, Drzewiecki Michał, Szlęk Mariusz, Golis Tomasz, Golis Marek, Skolski Waldemar, Opioła 

Jan, Zdunek Adrian, Ciszewski Tomasz, Szczepański Krystian, Wernik Krzysztof. Ponadto w drużynie 

występowali: Ostrowski Tomasz, Harapin Krzysztof, Żarnowski Jan, Milian Artur, Zięcina Stanisław, Chalicz 

Maciej, Pluta Maciej, Bajor Bartosz, Byra Jacek, Białobrzeski Marcin. 

 

Z funduszy otrzymanych z Urzędu Gminy oraz samorządu wiejskiego drużyna zakupiła niezbędny sprzęt 

sportowy oraz kosiarkę do koszenia boiska oraz kontener o powierzchni 60 m kwadratowych z 

przeznaczeniem na szatnię dla zawodników. Główny sponsor p. Sobiesiak zapewniał drużynie transport na 

mecze wyjazdowe, treningi i sparingi oraz pomoc finansową i sprzętową niezbędną dla prowadzenia drużyny.  

W kilku ostatnich sezonach zespół zajmowałczołowe miejsca rozgrywkach klasy B prowadzonej przez 

Dolnośląski Zawiązek Piłki Nożnej we Wrocławiu: 

Sezon 2006/2007 – 2 miejsce 

Sezon 2008/2009 – 3 miejsce 

Sezon 2009/2010 – 5 miejsce 

 

W roku 2009 wycofał się główny sponsor p. Jan Sobiesiak rezygnując jednocześnie z funkcji prezesa klubu. 

 

Koniec sezonu 2010/2011 przyniósł oczekiwany awans do klasy A.  

 

Obecny skład Zarządu: Robert Sala- prezes, Krzysztof Haliniak- zastępca prezesa, Kazimierz Golis- kierownik 

drużyny, Zbigniew Żyła- członek zarządu 

W obecnej chwili w dalszym ciągu prowadzone są prace przy modernizacji boiska. Są one wykonywane 

społecznie przez zarząd i zawodników. W chwili obecnej Gminę Kobierzyce buduje świetlicę wiejską z pełnym 

zapleczem sanitarnym dla piłkarzy. Już niebawem wierzbiccy piłkarze będą mieć bardzo dobre warunki 

lokalowe. 

 

Telefon kontaktowy: Robert Sala- prezes 501 596 400, Kazimierz Golis- kierownik 506 958 647 

 

 

 



„TARANT” KRZYŻOWICE 
 
Skład Zarządu:  

Andrzej Fil –prezes, Danuta Król –wiceprezes , Andrzej Włodarski -wiceprezes , Mirosław Węgłowski -sekretarz . 

- sekcja piłki nożnej liczy 25 zawodników 

 

Zakres i formy działalności: 

 programowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców wsi Krzyżowice 

 uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego 

   programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zdrowotnych  

 

Sekcja piłki nożnej zawiązała się z inicjatywy  Jerzego Sieka i Mirosława Węgłowskiego w 2000 roku. 

Do roku 2002 roku drużyna brała udział w rozgrywkach klasy C prowadzonych przez PZ LZS . 

Od 2002r. jako członek DZPN bierze udział w rozgrywkach klasy B. Niestety sezon 2007/2008 zakończył 

się spadkiem do klasy C. W sezonie 2011/2012 piłkarze z Krzyżowic występując w klasie B niestety spadli 

ponownie do klasy „C”. W połowie sezonu 2012/2013 piłkarze „Taranta” Krzyżowice zajmują 7. pozycję w 

rozgrywkach I grupy wrocławskiej klasy „C” 

 

Sekcja piłki nożnej - osiągnięcia sportowe  

• 3 miejsce Turniej Piłki Nożnej Tyniec Mały 

• 3 miejsce Turniej Piłki Nożnej Zachowice 

• 3 miejsce Turniej Piłki Nożnej Wysoka 

 

Działalność Klubu jest finansowana ze środków własnych (składki, drobne zyski z imprez) oraz w głównej 

mierze z dotacji Urzędu Gminy w Kobierzycach ,  

 

telefon kontaktowy: 0-604-774-858 Andzrej Włodarski 

adres: Klub TARANT Krzyżowice 

ul. Główna 2, 55-040 Kobierzyce 

 

WICHER DOMASŁAW 

Skład Zarządu przed zawieszeniem działalności: 

Władysław Sekuła – prezes, Lelek Henryk – kierownik drużyny 

Cele statutowe /zakres działania/: 

- Poprawa sprawności fizycznej zawodników 

- zagospodarowanie wolnego czasu 

Zespół występujący w rozgrywkach klasy C po sezonie 2007/2008 awansował do klasy B. 

W sezonie 2008/2009 zespół występował w rozgrywkach V grupy klasy „B” prowadzonej przez Dolnośląski 

Zawiązek Piłki Nożnej we Wrocławiu zajmując ostatecznie 11. miejsce w rozgrywkach. W sezonie 2009/2010 

zespół został wycofany z rozgrywek. 

 

Obecna sytacja : 



Za sprawą Pana Stanisława Szczerby i Pani Anny Gubernator zespół reaktywowano latem 2011 i sezonie 

2011/2012 zawodnicy występują w rozgrywkach klasy C.  W sezonie 2012/2013 na półmetku rozgrywek 

zespół zajmuje 1 miejsce mierząc w awans do klasy B. 

Adres Klubu : 

Domasław ul. Wrocławska 51, 55-040 Kobierzyce 

Telefon kontaktowy : 

603 071 816 Stanisław Szczerba 

 

KLUB PIŁKI RĘCZNEJ 

GMINY KOBIERZYCE 

 Skład Zarządu: 

 

Piotr Smoła – prezes, Magdalena Witamborska i Waldemar Michalak - wiceprezesi, Renata Jastrzębska - 

sekretarz, Kazimierz Rajczakowski – członek zarządu 

 

 Zakres szkolenia klubu: 

 

Grupy szkoleniowe: 

- dziewczęta z klas 3-4 SP- grupa naborowa 

- dziewczęta z klas 5-6 SP- grupa kategorii wiekowej „dziewczynka” 

- dziewczęta z klas 1-2 G- grupa kategorii wiekowej „młodziczka” 

- dziewczęta z klas 3 G – 3 szk. śr. grupa w kategorii „juniorka” 

- zespół seniorek 

 

Zespoły w rozgrywkach państwowych w sezonie 2012/2013: 

-      dziewczęta (12-13 lat) – liga dolnośląska 

-      młodziczki (14 – 15 lat) – liga dolnośląska 

-      juniorki (17-18 lat) – liga dolnośląska 

-      seniorki – II liga państwowa 

 

 Zarys historii Stowarzyszenia: 

 
Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce został zarejestrowany jako stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu w 

1998 roku. Wcześniej zajęcia z piłki ręcznej były prowadzone pod egidą UKS Duet. 

W Klubie zajmujemy się szkoleniem uzdolnionych sportowo dziewcząt od 3 klasy SP do 2 klasy gimnazjum. Po 

tym okresie najzdolniejsze dziewczęta trafiają do innych klubów. 

„Dziewczęta” i „Młodziczki” biorą udział w rozgrywkach ligi państwowej prowadzonej przez Dolnośląski 

Związek Piłki Ręcznej we Wrocławiu. Od kilku lat nasze zespoły stanowią czołówkę Dolnego Śląska w swoich 

kategoriach wiekowych, a bardzo duża grupa naszych zawodniczek jest corocznie powoływana do kadr 

naszego województwa. W niedługiej historii klubu dochowaliśmy się także kilku reprezentantek kraju. 

Utrzymujemy przyjacielskie kontakty z niemieckim klubem TV Borken. Nasze zawodniczki 3 razy gościły u 

swoich koleżanek na wielkim międzynarodowym turnieju, a dziewczęta z Borken raz zwiedzały naszą gminę. 

Nasz klub planuje rozszerzenie swojej działalności o jeszcze jedną kategorię wiekową po wybudowaniu hali 

sportowej w Kobierzycach. 

 

 

 

 

 



 Osiągnięcia klubu: 

 

Największe osiągnięcie klubu to dwukrotny udział w Finałach Mistrzostw Polski Młodziczek gdzie w sezonie 

1999/2000 zajęliśmy 4, a w sezonie 2002/2003 5 miejsce w Polsce. 

W sezonie 2004/2005 najstarsza grupa- młodziczki, wygrała rywalizacje na Dolnym Śląska a później 

zwyciężyła w turniejach ćwierćfinałowych i półfinałowych Mistrzostw Polski. W turnieju finałowym osiągnęła 

największy dotychczas sukces w historii klubu – brązowe medale MP Młodziczek. 

Zespół w kategorii dziewczynek zajął 3 miejsce w rozgrywkach dolnośląskich. 

W sezonie 2006/2007 zespół dziewczynek (12-13 lat) zdobył drugi brązowy medal Mistrzostw Polski a 

młodziczki dotarły do etapu półfinału MP. 

 

 

 
 Osiągnięcia sportowe: 

 

- wychowanka Monika Maliczkiewicz jest bramkarką w zespole wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski 

– KGHM Metraco Zagłębie Lubin  

-  Marta Dąbrowska, wychowanki klubu, jako zawodniczki KPR Jelenia Góra zdobyła w sezonie 2006/2007 

złoty medal MP Juniorek, a obecnie reprezentuje barwy AZS Politechnika Koszalin 

 

    Cele statutowe /zakres działania/: 

 

- organizowanie sportowego życia uczniów- zawodników 

- popularyzacja piłki ręcznej  

- uczestnictwo w imprezach sportowych  

- kształtowanie pozytywnych cech osobowości wychowanków klubu 

 

telefon kontaktowy: 604 294 501 – Smoła Piotr,  3111377 (fax) 

 

 

adres: ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

GMINNY KLUB SPORTOWY KOBIERZYCE 

 

 
Skład Zarządu:  

Zdzisław Bury – prezes, Stefan Czepielinda – wiceprezes, Janusz Sybis – wiceprezes ds. sportowych, Robert 

Chorążewski – sekretarz, Ryszard Kazimierczak – skarbnik, Łukasz Zygadło – członek zarządu 

 

Zakres i formy działalności: 

Do celów statutowych klubu należy przede wszystkim: rozwój piłki nożnej na terenie gminy oraz stałe 

podnoszenie jej poziomu, dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, czynny udział w życiu kulturalnym, 

gospodarczym, społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków klubu.  

 



Zespoły w rozgrywkach państwowych w sezonie 2012/2013: 

- drużyna młodzików w lidze terenowej 

- drużyna trampkarzy w lidze terenowej 

- juniorzy starsi w lidze okręgowej 

- seniorzy w klasie B 

- seniorzy w IV lidze 

 

Historia Klubu: 

 

          Klub powstał jesienią 1946 r. Początkowo była to tylko drużyna piłki nożnej seniorów, występując 

przez kilka lat w rozgrywkach prowadzonych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS Wrocław. Z początkiem lat 

50-tych powstała w Kobierzycach druga drużyna piłkarska założona przez liczną grupę pracowników kolei 

pod nazwą „Kolejarz Kobierzyce”. Obie drużyny przez dwa lata występowały w jednej grupie rozgrywkowej. 

Pod koniec lat 50-tych po połączeniu powstał jeden klub, który występował pod nazwą Ludowy Zespół 

Sportowy w Kobierzycach, przez następne kilkanaście lat Klub, jak na warunki wiejskie mocno się rozwijał 

powstawało w jego strukturach wiele sekcji takich jak: sekcja bokserska z wieloma sukcesami między innymi 

- mistrzami Dolnego Śląska (bracia Olender, Musiał, Pietrągowski oraz inni), była także sekcja motorowa, 

lekkoatletyczna, siatkarska, oraz na przełomie lat 60-tych i 70-tych sekcja tenisa stołowego, która 

występowała w Lidze Okręgowej tenisa stołowego. 

 Okres w latach 1960-1980 to duża aktywność sportowa członków klubu i mieszkańców wsi, wspieranych 

przez zakłady pracy takie jak: Stacja Hodowli Roślin, Bank Spółdzielczy, Państwowy Ośrodek Maszynowy, 

Gminną Spółdzielnię i oczywiście Urząd Gminy. Poza występami w różnych rozgrywkach ligowych, 

uczestniczyli także na różnych szczeblach w Igrzyskach Gospodarki Żywnościowej prowadzonych przez 

wojewódzkie zrzeszenie LZS Wrocław. 

Z początkiem lat 60-tych wybrano nowy zarząd klubu, którego prezesem został p. Sylwester Kaliński 

(prezesował prawie 30 lat) a członkami zarządu byli w tym okresie między innymi panowie Mirosław 

Burzyński, Stefan Czepielinda, Mirosław Tkaczyk, Edward Musiał, pan Krakowiak oraz wielu, wielu innych.  Z 

początkiem lat 80 –tych w klubie została już tylko sekcja piłki nożnej seniorów i juniorów, która 

uczestniczyła w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu. Sporym 

sukcesem był awans drużyny seniorów w roku 1983 do klasy Okręgowej, w której grała przez 4 sezony. W 

międzyczasie klub przeniósł się na nowo wybudowane boisko w parku. Boisko to z czasem zmieniło się w 

prawdziwy obiekt sportowy, powstała bieżnia oraz trybuny, na około 1000 osób, a także boczne boisko, a 

wszystko to budowane było w modnym w tym czasie – „czynie społecznym”, przez zawodników, działaczy i 

mieszkańców Kobierzyc. 

 W latach 90-tych klub rozwija się jak klub typowo piłkarski i zmienia nazwę na Gminny Klub Sportowy 

Kobierzyce, powstają nowe grupy piłkarskie od orlika poprzez trampkarzy, juniorów, seniorów aż do Oldboi. 

 W okresie tym dzięki wydatnej pomocy Urzędu Gminy oraz sponsorom w klubie zostali zatrudnieni bardzo 

dobrzy trenerzy i tworzy się pełny cykl szkoleniowy począwszy od najmłodszych adeptów piłki nożnej czyli 

grupy dziesięciolatków. W tym czasie trenuje w klubie około 200 osób w ośmiu kategoriach wiekowych. Lata 

2000-2005 to sukcesy drużyn juniorów i seniorów, które to występują w ligach okręgowych – a jest to efekt 

dobrej pracy z młodzieżą w poprzednich latach.  

 

 

 



Obecna sytacja : 

I-sza drużyna seniorów awansowała w roku 2005 do IV Ligi dolnośląskiej. Po pierwszej rundzie sezonu 

2012/2013 zajmuje 1. miejsce z dużymi aspiracjami do awansu do III ligi, drugi zespół seniorów w V grupie 

wrocławskiej klasy B zajmuje 7. miejsce, juniorzy starsi walczą o utrzymanie we wrocławskiej klasie 

okręgowej,  

 

telefon kontaktowy:  tel./faks: (071) 711-79-72 , 508-287-290 Zdzisław Bury 

strona internetowa: www.gkskobierzyce.pl 

email: biuro@gkskobierzyce.pl 

adres: Kobierzyce, ul. Sportowa 1, 55-040 Kobierzyce 

 

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 

„BŁĘKITNI” 

 
 Skład Zarzadu: 

 

Adam Fedorowski- prezes 

Irena Cedzidło- sekretarz 

Bożena Noga - skarbnik 

Stanisław Wojtasik- członek 

Wacław Krawczyk- członek 

Tadeusz Fidler- członek  

Stanisław Staszak- członek 

 

Powstanie klubu; 

 

Rok i data wpisu do rejestru: 24 września 2002 rok.  

 

 Cele statutowe/zakres działania/: 

 

- wspieranie i realizacja szkolnych zajęć wychowania fizycznego 

- organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i zajęć sportowo- pozalekcyjnych 

- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego 

- kształtowanie pozytywnych cech u dzieci i młodzieży 

- rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej 

 

                    

Zawodnicy klubu uczestniczyli w turniejach i zawodach na szczeblu powiatowym oraz międzynarodowym. 

Brali udział w Mini Turnieju Koszykówki w Bielanach Wrocławskich, w Międzynarodowych Turniejach 

Koszykówki we Włoszech, a także w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Kadetów we Francji. Koszykarze 

grają w ligach amatorskich WRO - BASKET i WRONBA, gdzie odnoszą spore sukcesy.  

 

Osiągnięcia Stowarzyszenia: 

 

- I Liga amatorskich rozgrywek koszykówki mężczyzn ALK-WRO-BASCET 

- II Liga amatorskiej Ligii koszykówki mężczyzn WRONBA, rok- 2005 TST-BL BASCET LIGA. 

- Awans do rozgrywek SUPER-WRONBY w roku 2007 

- I miejsce w mistrzostwach Dolnego Śląska LZS w roku 2007 

 

 



telefon kontaktowy: 694 628 725 – Adam Fedorowski, 781 906 305 - Bożena Noga 

adres: Ślęza , ul. Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce 

email: muksblekitni@o2.pl 

 

 

Klub Sportowy „Polonia”  

Bielany Wrocławskie 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Skład Zarządu: 

Paweł Workiewicz – prezes, wiceprezesi - Tomasz Żaczek i Krzysztof Chajęcki, sekretarz – Artur Uchwał 

skarbnik – Marek Kopeć, członkowie zarządu- Mirosław Bekacz i Zbigniew Kopeć.  

Opis działań 

 Piłkarzy trenuje Władysław Poręba. Dobra praca tego trenera i zaangażowanie  ludzi z zarządu gwarantuje 

sportowy sukces, który z czasem na pewno zaprocentuje. Ambitne plany i kolejne awanse są nagrodą za czas 

poświęcony na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie klubu. W 2004 roku Polonia awansowała do klasy „B” a w 

2007 roku do klasy „A”  

Zakres i formy działalności: 

Stowarzyszenie powstało 29 stycznia 2003 roku. Główne cele statutowe to inspirowanie i wspieranie działań 

promujących i upowszechniających różne dyscypliny sportu, aktywizowanie środowisk lokalnych, promowanie 

wzorów aktywnego życia w zakresie kultury fizycznej, integracja społeczności lokalnych, wspieranie oraz 

działanie na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej, pomoc w opracowywaniu strategii rozwoju kultury 

fizycznej. 

 

telefon kontaktowy: Paweł Workiewicz 604 180 871 

adres: Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 32/1, 55-040 Kobierzyce  

Sytuacja obecna: Zespół seniorów po I rundzie sezonu 2012/2013 zajmuje 2. miejsce w IV grupie 

wrocławskiej klasy B. Zespół juniorów starszych występujący w lidze terenowej i awansował do grupy 

finałowej rozgrywek. Obie drużyny prowadzi Zbigniew Kopeć. Zespół prowadzony przez trenera Waldemara 

Barneckiego występują w lidze terenowej trampkarzy. 

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY 

„POLONIA” JASZOWICE 

 

 
Skład Zarządu: 

Eugeniusz Szywała- prezes, Henryk Janecki- wiceprezes, Franciszek Paszkowski- skarbnik, 

Wiesław Rytelewski- sekretarz, Mariusz Janecki- członek zarządu, Henryk Biner- członek zarządu, Robert 

Raś-członek zarządu 

 

 

Zespoły w rozgrywkach państwowych w sezonie 2012/2013: 

- Juniorzy młodsi w lidze terenowej 



- Juniorzy starsi w lidze terenowej 

- Seniorzy  w lidze okręgowej 

 

 

Cele i środki działania: 

1) Rozwój piłki nożnej oraz stałe podnoszenie jej poziomu 

2) Dbanie o rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej 

3) Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i 

sportowego członków. 

 

Obecna sytuacja : 

Systematyczna i efektywna praca działaczy przynosi z roku na rok coraz lepsze efekty. Klub dopracował się 

już modelu funkcjonowania, wszystko wydaje się być „poukładane”. Boisko sportowe jest zmodernizowane i 

dobrze się prezentuje. Wybudowano trybuny dla kibiców oraz nawodnienie. Wybudowano małe boiska na 

potrzeby treningowe. 

Po pierwszej rundzie sezonu 2012/2013 zespoły zajmują miejsca: seniorzy – 6. miejsce w lidze okręgowej, 

juniorzy starsi – wywalczyli miejsce w grupie finałowej walczącej o awans do kl. okręgowej, juniorzy młodsi 

zajmują 5. miejsce w V grupie ligi terenowej,  

 

numer telefonu: (071) 311-83-04, 0-601-87-28-43 Eugeniusz Szywała 

 

adres: Jaszowice, ul. Sportowa, 55-040 Kobierzyce 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„ BIELIK” 

Bielany Wrocławskie 

                                                                                                                                                                                                                     
Skład Zarządu:  

GGrrzzeeggoorrzz  HHaarręężżllaakk  --  pprreezzeess, Robert Sokołowski   --  sseekkrreettaarrzz, MMaaggddaalleennaa  LLaazzaarreekk--LLiittwwiinn  ––cczzłłoonneekk  zzaarrzząądduu.. 

LLiicczzbbaa  cczzłłoonnkkóóww--  2200,,  LLiicczzbbaa  zzaawwooddnniikkóóww--  4400..  

 Zakres i formy działalności: 

Do najważniejszych celów statutowych klubu należy: 

  PPllaannoowwaanniiee  ii  oorrggaanniizzoowwaanniiee  żżyycciiaa  ssppoorrttoowweeggoo  uucczznniióóww  ww  ooppaarrcciiuu  oo  mmoożżlliiwwoośśccii  oobbiieekkttoowwee  ii  ssppoorrttoowwee;;  

  AAnnggaażżoowwaanniiee  uucczznniióóww  ddoo  rróóżżnnoorrooddnnyycchh  ffoorrmm  aakkttyywwnnoośśccii  rruucchhoowweejj;;  

  UUcczzeessttnniiccttwwoo  ww  iimmpprreezzaacchh  ssppoorrttoowwyycchh  oorrggaanniizzoowwaannyycchh  nnaa  oobbsszzaarrzzee  ddzziiaałłaanniiaa  ssaammoorrzząądduu  

tteerryyttoorriiaallnneeggoo  ii  ppoozzaa  nniimm;;  

  OOrrggaanniizzoowwaanniiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ssppoorrttoowweejj;;  

  KKsszzttaałłttoowwaanniiee  ppoozzyyttyywwnnyycchh  cceecchh  cchhaarraakktteerruu  ii  oossoobboowwoośśccii..  

  

HHiissttoorriiaa  UUKKSS  BBIIEELLIIKK  

  11999988--  ppoowwssttaanniiee  kklluubbuu,,  wwyybboorryy  wwłłaaddzz  

  11999988--  rroozzppoocczzęęcciiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii  sseekkccjjii  ppiiłłkkii  ssiiaattkkoowweejj  ddzziieewwcczząątt  ii  ppiiłłkkii  kkoosszzyykkoowweejj  cchhłłooppccóóww,,  

  11999999--  ppiieerrwwsszzee  oobboozzyy  ssppoorrttoowwee  ww  PPrrzzeessiieeccee  ii  RReewwaalluu,,  

  22000000--  ppiieerrwwsszzee  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaanniiee  ssiięę  zzaawwooddnniicczzeekk  kklluubbuu  ddoo  kkaaddrryy  mmaakkrroorreeggiioonnuu  ww  mmiinniissiiaattkkóówwccee,,  

  22000011--  ppoowwssttaanniiee  sseekkccjjii  ppiiłłkkii  nnoożżnneejj,,  

  22000022--  ppoowwssttaanniiee  sseekkccjjii  jjuuddoo,,  



 11999988--22000055--  uuddzziiaałł  ww  zzaawwooddaacchh  SSZZSS,,  LLZZSS,,  PPZZPPSS,,  PPZZJJ..   

  

SSeekkccjjee  ssppoorrttoowwee::  

PPiiłłkkaa  ssiiaattkkoowwaa  ddzziieewwcczząątt  

JJuuddoo  

KKaaddrraa  iinnssttrruukkttoorrsskkaa 

TToommaasszz  WWyyrrwwaa--  iinnssttrruukkttoorr  ppiiłłkkii  ssiiaattkkoowweejj  

RRoobbeerrtt  SSookkoołłoowwsskkii  ––  iinnssttrruukkttoorr  ppiiłłkkii  ssiiaattkkoowweejj  

GGrrzzeeggoorrzz  HHaarręężżllaakk--  iinnssttrruukkttoorr  jjuuddoo  

SSeekkccjjaa  ppiiłłkkii  ssiiaattkkoowweejj 

  IIssttnniieejjee  oodd  ppoocczząąttkkuu  ppoowwssttaanniiaa  kklluubbuu  zz  rroozzrróóżżnniieenniieemm  nnaa  sseekkccjjęę  mmiinniissiiaattkkóówwkkii  ii  ppiiłłkkii  ssiiaattkkoowweejj..  ZZaawwooddnniicczzkkii  

nnaasszzeeggoo  kklluubbuu  zzaawwsszzee  ssttaannoowwiiłłyy  ttrrzzoonn  rreepprreezzeennttaaccjjii  sszzkkoołłyy  nnaa  zzaawwooddaacchh  ggmmiinnnnyycchh,,  ppoowwiiaattoowwyycchh  ii  

ssttrreeffoowwyycchh..  DDzziięękkii  dduużżyymm  uummiieejjęęttnnoośścciioomm  ssiiaattkkaarrsskkiimm  nnaasszzee  zzaawwooddnniicczzkkii  wwyyssttęęppoowwaałłyy  ww  kkaaddrrzzee  

mmaakkrroorreeggiioonnuu  ddoollnnoośślląąsskkiieeggoo  ww  mmnniinniissiiaattkkóówwccee  ii  ppiiłłccee  ssiiaattkkoowweejj..  PPooddssuummoowwaanniieemm  ccoorroocczznneejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii  kklluubbuu  

jjeesstt  oorrggaanniizzoowwaannyy  oodd  ppiięęcciiuu  llaatt    „„PPiikknniikk  ssiiaattkkaarrsskkii””--  śśwwiięęttoo  ssppoorrttuu  ccaałłeejj  sszzkkoołłyy..  

 

SSeekkccjjaa  JJuuddoo  

  JJuuddoo  ww  UUcczznniioowwsskkiimm  KKlluubbiiee  SSppoorrttoowwyymm  „„BBiieelliikk””  iissttnniieejjee  oodd  22000022  rr..  NNaa  zzaajjęęcciiaa  jjuuddoo  ddzziieeccii  

pprrzzyycchhooddzząą  ttrrzzyy  rraazzyy  ww  ttyyggooddnniiuu,,  ggddzziiee  ppoodd  ookkiieemm  iinnssttrruukkttoorraa    GGrrzzeeggoorrzzaa  HHaarręężżllaakkaa  mmooggąą  ssppęęddzziićć  

wwoollnnyy  cczzaass  ww  cciieekkaawwyy  ii  aakkttyywwnnyy  ssppoossóóbb  --  nnaauucczzyyćć  ssiięę  ssyysstteemmaattyycczznnoośśccii,,  wwyyttrrwwaałłoośśccii,,  ttrroosskkii  oo  wwłłaassnnee  

cciiaałłoo..  SSppoottyykkaajjąącc  ssiięę  ww  ggrroonniiee  kkoolleeggóóww  ii  kkoolleeżżaanneekk  uucczząą  ssiięę  zzee  ssoobbąą  wwssppóółłpprraaccoowwaaćć  oorraazz  rryywwaalliizzoowwaaćć  

wweeddłłuugg  zzaassaadd  „„ffaaiirr  ppllaayy””..  PPoonnaaddttoo  wwyyjjeeżżddżżaajjąącc  nnaa  lliicczznnee  zzaawwooddyy  nnaawwiiąązzuujjąą  mmiięęddzzyy  ssoobbąą  pprrzzyyjjaaźźnniiee  

oorraazz  ppoozznnaajjąą  aattrraakkccjjee  iinnnnyycchh  mmiiaasstt..    

 DDoottyycchhcczzaass  ddzziieeccii  zz  nnaasszzeejj  sszzkkoołłyy  ggooddnniiee  rreepprreezzeennttoowwaałłyy  kklluubb  nnaa  wwiieelluu  iimmpprreezzaacchh  kkrraajjoowwyycchh  jjaakk  ii  

zzaaggrraanniicczznnyycchh..  ZZ  kkaażżddeeggoo  ttuurrnniieejjuu  pprrzzyywwoozziiłłyy  mmeeddaallee  ww  rróóżżnnyycchh  ggrruuppaacchh  wwiieekkoowwyycchh..  JJeeddnnyymm  zz  

wwiięękksszzyycchh  ssuukkcceessóóww  jjeesstt  mmeeddaall  bbrrąązzoowwyy  zz  MMiissttrrzzoossttww  PPoollsskkii  jjuunniioorreekk  mmłłooddsszzyycchh  AAnnii  KKuuss  ii  ttrrzzeecciiee  

mmiieejjssccee  ww  PPuucchhaarrzzee  PPoollsskkii  mmłłooddzziicczzeekk  EEllii  ŻŻuukkoowwsskkiieejj..   

  

telefon kontaktowy: (071) 331111  2277  9933,,  660022  667722  882222  --  GGrrzzeeggoorrzz  HHaarręężżllaakk 

adres: GGmmiinnnnyy  ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww  BBiieellaannaacchh  WWrr..,,  uull..  AAkkaaccjjoowwaa  11,,  5555--004400  KKoobbiieerrzzyyccee  

  

 

 
 

 

 

 



 

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY 

„PŁOMIEŃ” TYNIEC MAŁY 
 

Zarys historii Stowarzyszenia: 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Płomień powstał w 1999 roku. Pomysłodawcą założenia klubu był Jacek 

Brysiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Tyńcu Małym. On także został 

prezesem klubu. Skarbnikiem była Jolanta Socha-Kokoszka.  

W klubie prowadzone było szkolenie w sekcjach mini-siatkówki i tenisa stołowego. 

 

 

Obecna sytuacja : 

 

Obecnie klub ma nowe władze. Prezesem został Piotr Homenda a skarbnikiem Jan Szarwaryn. Panowie Ci 

prowadza zajęcia z tenisistami stołowymi. Od kilku sezonów zawodnicy „Płomienia” występują w rozgrywkach 

VI ligi prowadzonej przez Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego.  

 

telefon kontaktowy: 0-605-446-146 Piotr Homenda 

adres: Tyniec Mały, ul. Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce 

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY 

„GALAKTICOS” SOLNA 
 

 

Klub od 2006 roku był w strukturach Stowarzyszenia Klubów Sportowych. Od 2010 roku występuje jako 

samodzielne stowarzyszenie. W sezonie 2006/2007 zespół zajął 2 miejsce w klasie C i awansował do klasy B. 

W sezonie 2008/2009 awansował do klasy A, w której występuje obecnie.  

 

Skład Zarządu:  

AArrttuurr  MMaacchhuurraa  --  pprreezzeess, Robert Różyński i Jan Szperka – wiceprezesi 

 

Główne cele statutowe : 

- upowszechnianie sportu 

- prowadzenie rozgrywek piłkarskich 

- szkolenie młodzieży 

- uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych dla młodzieży 

 

Sukcesy klubu : 

Szybkie wejście z klasy C do B i z klasy B do A oraz utrzymanie się w tej klasie 

 

 

Obecna sytuacja : Po spadku do klasy B w sezonie 2011/2012 władze klubu postanowiły możliwie najszybszy 

ponowny awans. W połowie sezonu 2012/2013 zespól zajmuje 1. miejsce w rozgrywkach i jest bliski powrotu 

do klasy A. 

 

 

telefon kontaktowy: 0-603 776-936 Robert Różyński 

adres: Solna, ul. Krucza 12 A, 55-040 Kobierzyce 

 

 



 

KLUB SPORTOWY „COTAR” 

BIELANY WROCŁAWSKIE 
Opis działań: 

 
Klub powstał w 2010 roku i zajmuje się szkoleniem w piłce koszowej kobiet. W sezonie 2011/2012 Klub 

występował w rozgrywkach II ligi państwowej. 

Od sezonu 2012/2013 w klubie szkoleni są mężczyźni i występują w rozgrywkach ligi amatorskiej WRONBA 

oraz w Otwartych Mistrzostwach Wrocławia. 

 

Skład Zarządu: 

Prezesem jest Krzysztof Kotarba a wiceprezesem Weronika Gołaj. 

 

 

telefon kontaktowy: 696 448 621 Krzysztof Kotarba 

strona internetowa: www.cotar.pl 

email: cotar@interia.pl 

adres: Bielany Wrocławskie, ul. Słoneczna 5, 55-040 Kobierzyce 

 

 

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY  

„MATCHPOINT”  

ŚLĘZA 
 

Opis działań: 

 
Stowarzyszenie Klub Sportowy (SKS) Matchpoint szkoli dzieci i młodzież w dyscyplinie badminton. 

Organizuje wyjazdy na turnieje, zgrupowania, obozy szkoleniowe, konsultacje. Współpracuje z 

zaprzyjaźnionymi zagranicznymi klubami (m.in. Sportivo Wien- Austria, BSC 70 Linz Austria, BV 

Friedrichsdorf, Franfukrt nad Menem- Niemcy; TU- Liberec, Czechy). 

SKS Matchpoint posiada licencję Polskiego Związku Badmintona i zrzesza coraz więcej członków a także 

zawodników posiadających licencję zawodniczą. 

Treningi sekcji badmintona dla dzieci i młodzieży odbywają się  codziennie. Kadrę szkoleniową stanowią 

wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy, będący w przeszłości reprezentantami kraju. 

 

Skład Zarządu:  

 

Prezesem Klubu jest Czesław Cyrul a wiceprezesami Maja Muszyńska i Wojciech Matyja. 

 

telefon kontaktowy: 609 999 720 Maja Muszyńska 

strona internetowa: www.matchpoint.com.pl  zakładka- badminton 

email: m.muszynska@matchpoint.com.pl 

adres: Ślęza, ul. Szyszkowa 6, 55-040 Kobierzyce 

 

http://www.matchpoint.com.pl/


  

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA,  

SPORTU I REKREACJI  

„STREFA ZDROWIA”  

ŻURAWICE 
 

Opis działań: 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, Sportu i Rekreacji „Strefa Zdrowia” działa na terenie Gminy Kobierzyce 

od 2010 roku. Do jego najważniejszych zadań należą: 

- prowadzenie działalności profilaktycznej 

- propagowanie zdrowego stylu życia 

- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 

- aktywizacja środowiska lokalnego 

W roku 2010, 2011 i 2012 „Strefa Zdrowia” wykonywała szereg zadań publicznych współfinansowanych przez 

Gminę Kobierzyce, a także i Powiat Wrocławski. Głównym terenem działań stowarzyszenia są miejscowości 

Pustków Żurawski oraz Tyniec Mały. 

 
Prezesem „Strefy Zdrowia” jest Jowita Wowczak. 

 
telefon kontaktowy: 787 177 865 Jowita Wowczak 

email: strefa.zdrowia@wp.pl 

adres: Strefa Zdrowia, ul. Topolowa 4, 55-040 Kobierzyce 

 

KLUB SPORTOWY „BASKET KOBIERZYCE” 
 
adres: Kobierzyce ul. Robotnicza 3A 

Skład Zarządu: Przemysław Czerwieński – prezes, Karol Jaśko i Tomasz Jankowski - wiceprezesi 

Zarys historii Stowarzyszenia: Klub został założony w grudniu 2012 roku po kilkuletniej działalności w 

ramach projektu Okolice Basketmanii. Zajęcia od początku prowadzi pasjonat koszykówki, absolwent 

kobierzyckiego Gimnazjum – Karol Jaśko. Istotny wkład w powstanie Klubu miała pani Grażyna Ciężka 

dyrektor SP Kobierzyce popierając działania najpierw sekcji a teraz Klubu. 

 

Opis działań: W Baskecie Kobierzyce koszykówkę trenują chłopcy na przestrzeni całej szkoły podstawowej. 

Obecnie zajęcia prowadzone są dla trzech grup tj. klas 1-2, 3-4 i 5-6. Chłopcy z klas 5-6 występują w lidze 

mini-koszykówki we Wrocławiu a młodsze grupy w programie Basketmania. We wszelkie klubowe działania 

bardzo angażują się rodzice młodych zawodników. 

Główne cele statutowe : 

-  krzewienie kultury fizycznej 

- stworzenie warunków do doskonalenia sportowego w koszykówce 

- promocja Gminy Kobierzyce 

telefon kontaktowy: Karol Jaśko 501 643 676 

  



 

KRÓLEWSKI KLUB JEŹDZIECKI „WIKTORIA”  

z siedzibą w Chrzanowie 
 

 
Adres: Chrzanów 3b, 55-040 Kobierzyce 

 

Skład Zarządu: prezes – Krzysztof Król, v-ce prezes – Ewa Grzelakowska, sekretarz – Grzegorz Steinmetz, 

członkowie zarządu – Maria Winiarska, Maria Król, Wojciech Malinowski, Janusz Woliński 

 

Zarys historii Stowarzyszenia: Klub powstał w 2005 roku i przez pierwsze 3 kadencje funkcjonował jako 

stowarzyszenie 20 osób posiadających konie i startujących w zawodach. Prezesem był wówczas Piotr 

Kalinowski. W 2010 roku nastąpiła zmiana Zarządu, a prezesem został Krzysztof Król. Zmianie uległ profil 

działalności Klubu, gdzie poza sportem Klub koncentruje się na szkoleniu dzieci i młodzieży, hipoterapii, 

organizacji zawodów oraz propagowaniu jeździectwa w przedszkolach i szkołach. 

Klub liczy około 50 członków. 

 

Opis działań:  

Klub prowadzi szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży, organizuje półkolonie oraz zawody towarzyskie i 

regionalne w skokach i ujeżdżeniu. Klub prowadzi zajęcia na koniach dla osób niepełnosprawnych i wprowadza 

w życie dwuetapowy program edukacyjno-rekreacyjny „ Jazda konna dla każdego od małego”. Klub także 

bierze udział w imprezach wiejskich i gminnych uatrakcyjniając je poprzez dostępność koni. 

 

Główne cele statutowe :  

- propagowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu 

- organizowanie zawodów oraz popularyzacja rekreacji, turystyki konnej i hipnoterapii 

- uczestnictwo w różnych przejawach życia sportowego 

- angażowanie członków Klubu do różnych form aktywności fizycznej 

- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych 

 

telefon kontaktowy: 694 574 493 Krzysztof Król 

email: krol@kkjw.org 

UCZNIOWSKI KLUB PIŁKARSKI  

AKADEMIA FUTBOLU „ORLIKI” 

 
 

Skład Zarządu:  

Joanna Tarasiewicz – Prezes 

Artur Zaborowski – Wiceprezes 

Daniel Tarasiewicz – Skarbnik 

 

Data powstania Klubu: 

Klub powstał we wrześniu 2012. 

 

Główne cele statutowe i opis działań : 

Głównym celem Klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu, w tym celu 

podejmowane są następujące działania: 

 
- upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki 
- popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej 
- popularyzowanie higienicznego trybu życia 



- organizowanie imprez i zawodów sportowych 
- organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie 

działania Stowarzyszenia 
- współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami 
 

telefon kontaktowy: Joanna Tarasiewicz 888250268 

adres: 55-041 Tyniec Mały ul. Piaskowa 22 

 

strona internetowa: ukporliki.pl 

 

email: orliki_tarasiewicz@wp.pl 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia 

 

Jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Kobierzyce powstawały samorzutnie z inicjatywy 

mieszkańców w latach 1946 –1950. 

Początkowo były wyposażone w konne wozy pożarnicze i ręczny sprzęt gaśniczy z czasem doposażone zostały 

w sprzęt mechaniczny i samochody strażackie. 

Do jednostek OSP wstępowali najczęściej mieszkańcy danej i okolicznych wsi. 

Przez ponad 60 lat działało w nich ponad 400 osób. 

 

Na ochotnika 

Aktualnie na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki OSP we wsiach: KOBIERZYCE, PUSTKÓW 

WILCZKOWSKI, PUSTKÓW ŻURAWSKI. 

Wszystkie są zarejestrowane i posiadają osobowość prawną. Należą do Związku OSP Rzeczpospolitej 

Polskiej. Działają samodzielnie na podstawie własnych statutów. Jednostką kierują władze najczęściej 5 - 7 

osobowe w składzie prezes, w- ce prezes, naczelnik, a –ca naczelnika, sekretarz, skarbnik. Daną jednostką 

dowodzi bezpośrednio naczelnik OSP, który jest odpowiedzialny min. za gotowość do użycia, udział w akcjach 

pożarowych i ratowniczych oraz szkolenie członków. 

Na terenie gminy działa Gminny Zarząd Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynuje on i wytycza 

kierunki działania dla podległych jednostek OSP. W skład zarządu wchodzi prezes, dwóch wiceprezesów, 

komendant gminny OSP, skarbnik, sekretarz i trzech członków. 

  Funkcyjni pracują w OSP społecznie. Kadencja ich trwa 5 lat. 

Gminne jednostki OSP liczą obecnie 95 członków z tego 67 członków czynnych  w tym 2 kobiety,  21 

honorowych i 2 wspierających. Ponadto OSP Pustków Żurawski działa 10 osobowa młodzieżowa drużyna 

pożarnicza. Jej działalnością kieruje  wyznaczony przez  prezesa OSP -  druh Wojciech Szwejkowski 

 

Wyposażenie 

Działalność straży jest finansowana głównie z budżetu gminy. 

Strażacy wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt i mundury pozwalające uczestniczyć w podstawowych 

akcjach gaśniczo - ratowniczych. Każda jednostka ma remizę strażacką. W ostatnich latach przeprowadzono 

kapitalny remont z modernizacją dwóch remiz tj. w Kobierzycach i Pustkowie Wilczkowskim. 

 Na ich wyposażeniu znajdują się min. 3 samochody pożarnicze (Mercedes 1529 AF-, Star- 244, Ford), 

motopompa o dużej wydajności – 3kpl, motopompa stojąca - 4 kpl, pompa pływająca - 3 kpl, pompa szlamowa - 

3kpl, piły spalinowe do drewna - 8 szt, piły spalinowe do betonu i stali – 3szt, zestaw ratunkowo - sanitarny 

3kpl, zestawy ratownictwa technicznego – 3kpl, zestawy ratownictwa medycznego-3szt,sanie(deska) -

2,sprężarka- 3szt,agregat prądotwórczy z zestawem oświetleniowym  - 5kpl, kamera termowizyjna -

1szt,ubrania specjalne strażaka - 44kpl,kombinezon chemiczny -2szt, kombinezon  strażacki  do usuwania 

gniazd  szerszeni – 6kpl,  uniwersalny  narzędzie  ratownicze „ holigan” – 3szt,drabiny nasadkowe- 3 szt, 

drabiny wysuwane -4 szt, 12radiotelefonów nasobnych „Motorola, 3 radiostacje samochodowe,  aparaty 

powietrzne – 6kpl, czujniki bezruchu -6kpl, 3 zdalne sterowane elektroniczne syreny pożarowe oraz węże 

strażackie i inna armatura strażacka  oraz  innych sprzęt   niezbędny  do  prowadzenia  akcji  gaśniczo -  

ratunkowych. 

 



Dzielni i aktywni 

Jednostki działają samodzielnie lub wspierają jednostki PSP, uczestnicząc rocznie  w 150 -300 akcjach 

.( 2011 –  ponad 300 ,2012 r – ok  280razy). Ściśle współdziałają z Jednostką Gaśniczo - Ratowniczą w 

Kątach Wrocławskichoraz innymi jednostkami PSP we Wrocławiu. 

W ramach działalności statutowej uczestniczą m.in. w gaszeniu różnorodnych pożarów, likwidacji skutków  

klęsk żywiołowych, różnego typu zagrożeń spowodowanymi min. anomaliami pogodowo-klimatycznymi oraz 

pomagają poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Organizują i uczestniczą w zawodach pożarniczo- 

sportowych, manewrach. Prowadzą konkury dla dzieci i młodzieży oraz akcje profilaktyczne o zagrożeniach 

pożarowych, ekologicznych i klęskach żywiołowych.  

 

Blisko ludzi 

 Aktywnie uczestniczą w imprezach z okazji świąt państwowych, gminnych i kościelnych zabezpieczając je 

pod względem przeciwpożarowym, porządkowym oraz reprezentacyjnym. 

 Dbając o bezpieczeństwo uczestników i pełniąc funkcje reprezentacyjne, swoją obecnością wzbudzają 

respekt, szczególnie wśród dzieci, bo który z chłopców nie chciałby zostać strażakiem?  

Uhonorowani 

Za swą ofiarną i szeroką działalność zostały uhonorowane przez społeczeństwo gminy sztandarami - 

Kobierzyce w 1972roku, Pustków  Żurawski  i Wilczkowski   w  2004 roku. Ponadto z okazji ponad 60 letniej 

działalności wyróżniono je Srebrnym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa. 

 Druhowie strażacy posiadają m.in.: odznaki„ Wzorowy Strażak” –43; odznaki „ Za Wysługę Lat”- 60 oraz   

inne wyróżnienia. 

 

Działalność statutowa 

 Koordynacją i wytyczaniem kierunku działań dla jednostek zajmuje się Gminny Zarząd Związku OSP RP w 

skład, którego wchodzą Ryszard Pacholik – prezes i Ryszard Kądziela – komendant gminny. Natomiast 

jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej kieruje bezpośrednio naczelnik OSP, który odpowiada m.in. za 

gotowość, udział w akcjach pożarowych i ratowniczych oraz za szkolenie strażaków. Jednostki uczestniczą w 

150 -300 akcjach rocznie, działając samodzielnie lub wspierając sekcje Państwowej Straży Pożarnej. W 

takich sytuacjach korzystają z własnego specjalistycznego sprzętu oraz 3 samochodów pożarniczych. Walka 

z ogniem nie jest jedynym zajęciem strażaków – biorą także udział w likwidacji klęsk żywiołowych, pomagają 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innych sytuacjach, które wymagają fachowego sprzętu, 

wiedzy i oczywiście odwagi. Wolontariusze z jednostek OSP regularnie organizują zawody pożarniczo-

sportowe oraz manewry. W ramach profilaktyki prowadzą konkursy dla dzieci i młodzieży, a także akcje 

informacyjne dotyczące zagrożeń pożarowych, ekologicznych i klęsk żywiołowych. Bez strażaków nie mogą 

się również odbyć imprezy z okazji świąt państwowych, gminnych oraz kościelnych. Dbają o bezpieczeństwo 

uczestników i pełnią funkcje reprezentacyjne. (HB) 

 

 

 

 

 

 



ZARZĄD GMINNY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KOBIERZYCACH - URZĄD 

GMINY W KOBIERZYCACH, AL. PAŁACOWA 1 

 

 
Skład Zarządu: 

 Ryszard  Pacholik        -  prezes  zarządu    

Tomasz Zdeb               -  wiceprezes 

 Wojciech Szwejkowski-  wiceprezes 

 Ryszard Kądziela        -   komendant  gminny  

 Piotr Krawczyk           -   sekretarz 

                        Tadeusz Kwaśny          -  członek 

 Edward Mitulski         -    członek 

Jan Janiczek              -   członek 

 

telefon kontaktowy: (71) 36 98 100,101, 202,  k. 0665965411,  

 

adres: Urząd Gminy Kobierzyce , Aleja Pałacowa 1 , 55-040 Kobierzyce 

 

 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

 KOBIERZYCE 

 
Skład Zarządu: 

Tadeusz Kwaśny - prezes 

Tomasz Zdeb - wiceprezes- naczelnik 

Jarosław Korczak- zastępca naczelnika 

Wojciech Miśta - skarbnik 

Grzegorz Rudnicki- sekretarz 

telefon kontaktowy: (71) 311-12- 64, k.0665 965 070, 0603081362 

 

adres: Kobierzyce, ul. Robotnicza 10, 55-040 Kobierzyce 

 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

PUSTKÓW WILCZKOWSKI 

 
Skład Zarządu: 

 

Ryszard Kądziela   - prezes  

Jan Janiczek         - wiceprezes- naczelnik  

Antoni Żukowski    - z-ca naczelnika 

Radosław Kądziela  - skarbnik 

Piotr Krawczyk      - sekretarz 

 

 

telefon kontaktowy: (71) 311-82-41, k. 0665965411, 0665294545 

 

adres: Pustków Wilczkowski, ul. Domianowicka 1,  55-040 Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 

 



OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

 PUSTKÓW ŻURAWSKI 

 
Skład Zarządu:  

Dawid Klusik- prezes  

Edward Mitulski- wiceprezes - naczelnik 

Sebastian Olkowicz- zastępca naczelnika 

Krystian Stępień - skarbnik 

Henryk Łoposzko– sekretarz 

 

telefon kontaktowy: (71) 390-85-12, k. 0665965227,0723484366 

 

adres: Pustków Żurawski,  ul. Parkowa 1, 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, ZARZĄD 

REJONOWY KOBIERZYCE 

 
Skład Zarządu: 
 

Krystyna Burska- przewodnicząca 

Edward Polański- wiceprzewodniczący 

Hanna Krawiec- skarbnik 

 

Główne cele statutowe organizacji: 

 

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów z terenu gminy  w celu; 

- poprawiania ich warunków socjalno- bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez 

współdziałanie z organami władzy i administracji publicystycznej, samorządowej, ze związkami 

zawodowymi oraz innymi organizacjami 

- organizowania życia kulturalnego emerytów, rencistów, inwalidów 

- reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz 

popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa. 

 

Po pierwsze - pomagać 

Celem organizacji jest działalność na rzecz jej członków - emerytów, rencistów i inwalidów, którzy poza 

wzajemnym wsparciem mogą liczyć tu również na bardzo konkretną pomoc. Związek zapewnia pomoc 

finansową i rzeczową w wypadkach losowych oraz doradztwo w zakresie formalno-prawnym. Związek pomaga 

także swoim członkom w zbieraniu informacji oraz organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, 

dofinansowywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po drugie - być razem 

Związek zapewnia swoim członkom wiele okazji do spotkań, na których mogą wspólnie dzielić się radościami i 

troskami, świętować jubileusze czy doroczne święto - Dzień Seniora. Tradycją stały się także uroczyste 

spotkania opłatkowe, które dostarczają uczestnikom wielu wzruszeń.  

Na terenie gminy Kobierzyce, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa od 1998 r. i aktualnie 

zrzesza 306 członków. Jego działalność jest prowadzona w ramach skromnych składek członkowskich. 

 

telefon kontaktowy: (71) 311-13-28 

 

adres: Kobierzyce, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH 

WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 
 

 

 

 

 
Skład Zarządu: 
 

Władysława Krawczyk- prezes 

Leokadia Gronowska- skarbnik 

 

Zarys historii organizacji: 

 

Związek jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającym obywateli 

polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach: Wojska Polskiego, 

sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych 

więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. 

 

Główne cele statutowe organizacji: 

 

- kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do 

współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa 

- otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób 

niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych 

- popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w 

procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie 

- czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, 

samopomoc oraz wzajemna życzliwość 

- reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji państwowej i 

samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Związku 

- działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej 

- umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą 

 

telefon kontaktowy: (71) 311-13-28 

 

adres: Kobierzyce, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZWIĄZEK SYBIRAKÓW- KOŁO TERENOWE 

W KOBIERZYCACH 
 
 Skład Zarządu: 

 

Czesława Muraczewska- prezes 

Weronika Szmigiel- skarbnik 

 

 Zarys historii organizacji: 

 

Koło Terenowe w Kobierzycach powstało w maju 1989 roku. W dniu 10.02.2002 roku z dobrowolnych składek 

członków koła ufundowano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Sybiraków. Dnia 03.05.2004 roku z 

inicjatywy członków koła ufundowany i poświęcony został sztandar koła terenowego. W dniu 15.08.2005 r. 

odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie Pamiątkowego Obelisku ku czci Sybiraków, który powstał z 

inicjatywy pani prezes Czesławy Muraczewskiej, a fundatorami byli członkowie koła, Urząd Gminy oraz inni 

sponsorzy z terenu gminy Kobierzyce. 

 

Główne cele statutowe organizacji: 

 

- reprezentowanie i obrona interesów swoich członków 

- prowadzenie działalności charytatywnej 

- świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym zagranicą 

- opieka nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach 

- upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami 

- przeciwstawianie się przejawem totalitaryzmu, nietolerancji i zagrożeń wolności członkom 

- współpraca z organizacjami o podobnych celach 

- uświadomienie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury i tradycji narodowych 

i ogólnoludzkich 

 

Osiągnięcia, nagrody, sukcesy 

 

Stworzono pod patronatem koła- Klub Wnuków Sybiraka.  

Ufundowano tablicę pamiątkową, sztandar Koła Terenowego i pamiątkowy Obelisk. Ogromna liczba członków 

koła odznaczona została krzyżami zesłańca Sybiru nadanymi przez prezydenta RP i odznakami honorowymi 

Sybiraka. Koło Związku Sybiraków wystawia Poczet Sztandarowy na wszystkich uroczystościach 

rocznicowych i państwowych na terenie gminy i województwa oraz uczestniczy w pogrzebach zmarłych 

członków koła. 

telefon kontaktowy: (71) 311-13-28 (biuro-w piątki), (71) 311-12-58(domowy) 

adres: ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 



STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI I NA RZECZ 

SZTUKI „Tęczowisko” 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Skład Zarządu:  

Anna Bokrzycka – prezes, 

Jerzy Bokrzycki – wiceprezes 

 Marta Miniewicz – wiceprezes,. 

 

Zakres i formy działalności: 

 

             Stowarzyszenie powstało w 2000 roku. Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli Anna i Jerzy 

Bokrzyccy, artyści plastycy zamieszkali w Wierzbicach. Inicjatywę podjęli także między innymi psycholodzy, 

pedagodzy, nauczyciele szkolni i przedszkolni, terapeuci najczęściej zamieszkujący lub pracujący na terenie 

Gminy Kobierzyce.  

Stowarzyszenie realizuje programy artystyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Działania realizowane przez Stowarzyszenie: 

- 2001-2007- Świetlica profilaktyki środowiskowej dla dzieci i młodzieży 

-2002-2004- Międzyszkolne spotkania ze sztuką 

- 2005-2008- Warsztaty artystyczne dla kobiet i mężczyzn 

- 2005-2011- Warsztaty artystyczne dla mam z dziećmi 

- 2005-2011- Warsztaty artystyczne dla kobiet z terenów wiejskich 

Główne cele statutowe organizacji: 

- wspieranie dziecięcej działalności plastycznej 

- wspieranie działalności mającej na celu rozwój człowieka na polu kultury, sztuki,  

- prowadzenie działań mających na celu propagowanie właściwych postaw społecznych 

- edukacja estetyczna i kształcenie warsztatu młodego twórcy 

 

Stowarzyszenie działa od 2000 r. Stowarzyszenie korzysta w swojej działalności ze wsparcia finansowego 

samorządów gminy i powiatu. Dzieci i młodzież spędzają w domu państwa Bokrzyckich czas, w którym 

przenoszą się w świat sztuki. Tu uczą się rysować postacie, robić gipsowe odlewy i rzeźbić. Ich prace 

wystawiane są m.in. we Francji, Niemczech, Holandii, trafiają do różnych odbiorców i cieszą się dużym 

uznaniem. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zakup nowych farb, pieca ceramicznego czy 

dofinansowanie wyjazdu w plener. Własne zajęcia mają tu również wychowankowie z domu dziecka. 

Odnajdują się tu także zagubione czy zapomniane talenty dorosłych amatorów sztuki. 

 Programy realizowane przez Stowarzyszenie: 

 2001 r. – „Zamieńmy szarość w kolory tęczy”, 

 2002 r. – „Maluję i lepię moje szczęśliwe dzieciństwo”, 

 2003 r. – „Wszystko potrafię”, 

 2004 r. – „Po drugiej stronie Józinego lustra”, 

 2005 r. – „Przyroda tworzy razem ze mną”. 

 2006r. – „ Amator”; „Róża- Mama Pączka”, „Młodzieżowa pracownia witrażu” 

 2007r. – „Amator”; „Róża”, „Ogród Talentów”; „Plener artystyczno-edukacyjny” 

 



W ramach działalności stowarzyszenie organizuje wyjazdy plenerowe. Celem wyjazdów jest edukacja 

zarówno na płaszczyźnie plastycznej jak i społecznej. Dzieci biorą udział w warsztatach obejmujących: 

ceramikę, malarstwo na jedwabiu, rysunek, rzeźbę, taniec, muzykę, aktorstwo. 

 

telefon kontaktowy: (71) 390-89-19, 510-143-919 

 adres e-mail: tęczowisko@wp.pl 

 adres strony internetowej: www.teczowisko.pl 

adres:  Wierzbice, ul. Lipowa 8, 55-040 Kobierzyce 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

– KOŁO TURYSTYCZNE w KOBIERZYCACH 

 
 
Skład Zarządu:  

Grażyna Tadeusiak -przewodnicząca Koła Turystycznego w Kobierzycach 

Danuta Pietraszewska- zastępca przewodniczącej 

Sylwester Janaszkiewicz- skarbnik 

 

Główne cele statutowe organizacji 

 

- troska o jakość warunków życia , rozwój, zdrowie, godność życia dzieci, 

- przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym dzieci: organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci, 

- ochrona przed patologią społeczną, 

- upowszechnianie wśród dzieci: sportu, aktywnego wypoczynku , integracyjnych zachowań. 

 

Zarys historii organizacji 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) to najbardziej znana organizacja - towarzystwo działające na terenie 

Polski. 

Turystyczne Koło TPD w Kobierzycach zostało założone (a właściwie reaktywowane) 4 kwietnia 2005 r. przez  

osoby, które od wielu lat zajmują się organizacją wypoczynku, czasu wolnego dzieci na terenie gminy. 

 

Osiągnięcia, nagrody, sukcesy: 

 

Nasze stowarzyszenie stawia na organizację aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także poznanie 

przez młode pokolenie dorobku kulturalnego naszego kraju. 

Corocznie wyjeżdża z nami około 200 dzieci na kolonie organizowane w Polsce, w pięknych, nieznanych jej 

zakątkach. 

Organizujemy wyjazdy: na basen, do teatru, filharmonii, na wycieczki, rajdy, obozy i kolonie (w tym 

integracyjne, zdrowotne) dla dzieci z całej gminy.  

Pragniemy, aby wpajane zasady współdziałania, zasady wychowania przez turystykę (aktywny wypoczynek 

rodzinny) wpłynęły na wychowanie młodych ludzi. 

 

 

Adres: TPD- Koło Turystyczne- 55- 040 Kobierzyce ul. Witosa 15 

telefon kontaktowy:  (71) 311 – 11 - 98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tęczowisko@wp.pl


 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KRZYŻOWIC 

 
 
Skład Zarządu:  

 

Stefania Wiatroszak- prezes 

Paweł Pacholik- wiceprezes 

Grażyna Gajewska- skarbnik 

Magdalena Marszałek- sekretarz 

Mariola Makuch- członek zarządu 

Jolanta Kuczaja- członek zarządu 

 

 

Główne cele statutowe organizacji: 

 

- tworzenie ośrodka życia społecznego i kulturalnego 

- integracja środowiska 

- inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do optymalnego wykorzystania walorów wsi Krzyżowice i obiektu 

pałacowego 

- wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ochrony przyrody, ochrony i renowacji zespołu parkowo- 

pałacowego 

- propagowanie historii, kultury i tradycji wsi Krzyżowice 

- działalność edukacyjna 

 

Zarys historii organizacji: 

 

Organizacja powstała w 2005 roku „przy Powiatowym Zespole Szkół Nr I w Krzyżowicach. W tym czasie 

Stowarzyszenie podejmowało wiele inicjatyw na rzecz edukacji, integracji, wzmocnienia poczucia tożsamości 

z ojczyzną. Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic organizowało kursy dla gimnazjalistów, wieczory 

artystyczne, przyznawało tytuły honorowych członków, brało udział w wystawach stowarzyszeń we 

Wrocławiu. 

 

Osiągnięcia, nagrody, sukcesy 

 

Stowarzyszenie wygrało grant w Ogólnopolskim Konkursie programu: Równać Szanse”, udział w Festiwalu 

Ognia- zajęcie I miejsca. 

 

Adres: ul. Główna 2 Krzyżowice 

telefon kontaktowy:  (71) 311 – 84 -79 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY KOBIERZYCE 

 
 Skład Zarządu: 

 

Janusz Gargała- prezes 

Elżbieta Gajda- wiceprezes 

 Mariola Makuch- skarbnik 

Andrzej Włodarski- sekretarz 

 

 

 Zarys historii organizacji: 

 

Organizacja została zarejestrowana w listopadzie 2003 roku. Od 6 grudnia 2003 roku prowadziła program 

oświatowy:, „Gdy nie ma przedszkola”. W listopadzie 2003 roku zrealizowała program zdrowotny: „Badanie 



zespołu metabolicznego x wśród około 1500 mieszkańców Gminy”. Został wydany także Przewodnik po Gminie 

Kobierzyce. 

 

Cele i środki działania: 

 

1) upowszechnianie wiedzy o gminie 

2) popularyzowanie idei samorządności  

3) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do optymalnego wykorzystania walorów gminy (położenie, 

krajobraz, zabytki, potencjał gospodarczy, szkolnictwo, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja) 

4) wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ochrony przyrody, ochrony i renowacji obiektów 

zabytkowych oraz ich należytego eksponowania 

5) propagowanie historii, kultury i tradycji gminy Kobierzyce w odniesieniu do specyfiki Dolnego Śląska 

6) integrowanie społeczności gminnej w poczuciu swojej godności jako uczestnika wspólnoty, patriotyzmu, 

demokracji i tolerancji, mając na uwadze współtworzenie nowej, zjednoczonej Europy. 

 

Osiągnięcia, nagrody, sukcesy: 

Realizowanie bardzo dobrze przyjętego przez rodziców dzieci przedszkolnych, jak również gminną oświatę 

programu:, „Gdy nie ma przedszkola” (GNP) w czterech ośrodkach na terenie gminy Kobierzyce. Wydanie 

przewodnika po gminie Kobierzyce w 2005 roku. Uczestnictwo wraz z Urzędem Gminy w „Dniach polskich” w 

La Vienn. 

 

Propozycje współpracy organizacji z samorządem Gminy Kobierzyce: 

 

Wypełnienie różnych zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania, kultury, historii i dziedzictwa 

narodowego pomocy społecznej (wolontariat), upowszechnianie wiedzy o gminie, propagowanie historii, 

kultury i tradycji gminy Kobierzyce, integrowanie gminnej społeczności, inicjowanie i wspieranie działań w 

zakresie nauki, edukacji i wychowania, promocja zdrowego trybu życia. 

 

 

telefon kontaktowy: 693-98-80-19, (71) 311-80-19 

adres e-mail:  jm.g@neostrada.pl 

adres: ul. Witosa 18 55-040 Kobierzyce 

  

 

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNE SZCZEPANKOWICE 

 
 

 
Skład Zarządu: 

 

Małgorzata Żurawska- prezes 

Ewa Rodykow- wiceprezes 

Beata Morawska- skarbnik 

Anna Olesińska- sekretarz 

 

Główne cele działania: 

 



- działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona 

zdrowia a także promocja zdrowia- wśród społeczności wiejskiej i lokalnej 

- współpraca i pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji działających na wsi 

- reprezentowanie interesów stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi 

wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji 

- wspomaganie członków w działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej 

- wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych 

- obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno- zawodowej 

kobiet- szczególnie wiejskich i ich rodzin 

- inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, 

udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki, gospodyni 

-prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno- wychowawczej, oświatowo- kulturalnej, w 

zakresie poprawy warunków socjalno- bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i 

gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi 

- współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą. 

 

 
telefon kontaktowy: 604-34-80-95 

adres: ul. Wrocławska 7A, Szczepankowice, 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE „KOŁO KOBIET”  

W PUSTKOWIE ŻURAWSKIM 

 
 

 
Skład Zarządu: 

 

Zuzanna Moskal- prezes 

Małgorzata Zięcina- wiceprezes 

Bożena Pilc- skarbnik 

Barbara Kulczycka- sekretarz 

 

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.01.2011r. (KRS 0000377198) 

 

Główne cele działania: 

 

- rozbudzanie, wspieranie, realizowanie inicjatyw obywatelskich, na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego 

i gospodarczego wsi 

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym oraz pielęgnowanie tradycji narodowych i 

rozwijanie patriotyzmu lokalnego 

- propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia społeczności lokalnej 

- działalność na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej 

 
telefon kontaktowy: 606-858-939 

adres: ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PUSTKOWIE WILCZKOWSKIM 

 
 
 Skład Zarządu: 

 

Bożena Kurek- Osiecka- przewodnicząca 

Joanna Krawczyk- wiceprzewodnicząca 

Ewa Mróz- skarbnik 

Anna Urzędowska- sekretarz 

 

Główne cele działania: 

 

- czynny udział w działalności koła 

- dbanie o stały rozwój  

 
telefon kontaktowy: (71) 311-83-55, 513-142-127 

 

 

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W TYŃCU NAD ŚLĘZĄ 
 

Skład Zarządu: 

 

Bożena Łabuda- przewodnicząca 

Kamila Demska- zastępca przewodniczącej 

Agnieszka Łazorczyk- skarbnik 

Sylwia Szwiec- sekretarz 

 

 

Główne cele działania: 

 

- propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych 

- prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi poprzez udział w życiu wsi 

-  prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno- wychowawczej, oświatowo- kulturalnej w zakresie     

poprawy warunków socjalno- bytowych rodzin wiejskich 

 
telefon kontaktowy: (71) 390-82-69, 697-615-461 

adres e-mail: kgwtyniec1@op.pl 

 

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BIELANACH WROCŁAWSKICH 
 

Skład Zarządu: 

 

Mariola Jagoda 

Jadwiga Pucek 

 

Główne cele działania: 

- propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych 

- prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi poprzez udział w życiu wsi 

-  prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno- wychowawczej, oświatowo- kulturalnej w zakresie     

poprawy warunków socjalno- bytowych rodzin wiejskich 

 
telefon kontaktowy: 505-011-870, 601-144-003 
adres e-mail: mj68@interia.pl 
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DOMASŁAWIU 
 

Skład Zarządu: 

 

Kazimiera Szałak- Przewodnicząca 

 

Główne cele działania: 

 

- propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych 

- prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi poprzez udział w życiu wsi 

-  prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno- wychowawczej, oświatowo- kulturalnej w zakresie     

poprawy warunków socjalno- bytowych rodzin wiejskich 

 
telefon kontaktowy: (71) 311-89-86, 699-910-248 

 

 

 

STOWARZYSZENIE „NASZ DOMASŁAW” 

 
Skład Zarządu: 

 

Bernadeta Baranowska- prezes 

Anna Sekuła- wiceprezes 

Beata Baranowska- skarbnik 

 

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.05.2012r. (KRS 0000420842) 

 

Główne cele działania: 

 
- działalność kulturalno- oświatowa i rekreacyjno- sportowa na rzecz mieszkańców 

- organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej mieszkańcom ze środowisk zaniedbanych społecznie 

- działanie przeciw przemocy w domu, rodzinie i środowisku mieszkańców 

- działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom 

- promocja kultury, w szczególności tworzonej przez mieszkańców i do nich adresowanych 

- promocja ekologii i ochrony środowiska 

- promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród mieszkańców 

- integrowanie dzieci i młodzieży z osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

- opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

- organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i bezrobotnym 

- integrowanie lokalnej społeczności 

- organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo- wychowawczych 

- kultywowanie tradycji kultury narodowej, a w szczególności regionalnej i lokalnej 

 
telefon kontaktowy: 608-40-00-76 

adres: Domasław ul. Wrocławska 33, 55-040 Kobierzyce 

adres e-mail: naszdomaslaw@gmail.com 
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STOWARZYSZENIE „NASZ TYNIEC MAŁY” 
 

 

Skład Zarządu: 

 

 

prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka- Bokun - prezes 

Marcin Cały - wiceprezes 

Janina Styś - skarbnik 

Beata Kwiatkowska – sekretarz 

Julian Mirski - członek zarządu. 

 
adres: Tyniec Mały ul. Świdnicka 6, 55-040 Kobierzyce 

 

 

FUNDACJA ‘’KRAINA INSPIRACJI’’ 

 

 
Skład Zarządu: 

 

Kinga Kuzara - prezes 

Kamila Kołaszewska - wiceprezes 

Aleksandra Łukasik-Hajduk – sekretarz 

 
Główne cele działania: 

 

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju twórczego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, w tym w 

szczególności: 

- działanie na rzecz animacji kultury i edukacji 

- działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i dostępu do kultury 

- działanie na rzecz integracji i aktywizacji społecznej 

- wdrażanie nowatorskich metod edukacji przez sztukę 

- działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

- aktywizację młodych kobiet w zakresie autoprezentacji i tworzenia własnego wizerunku 

- działanie na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo- techniczna, 

oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów 

- promowanie zdrowego trybu życia oraz działanie na rzecz higieny zdrowia psychicznego 

- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i 

kulturalnego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i 

profilaktyce społecznej 

 

adres: ul. Kasztanowa 5/8, 55-040 Kobierzyce 

adres e-mail: fundacja@krainainspiracji.com.pl 

telefon kontaktowy: 790-491-270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STOWARZYSZENIE ”BIELANY DLA CIEBIE’’ 

 

 

 
Skład Zarządu: 

 

Elżbieta Regulska - prezes 

Bożena Noga - wiceprezes 

Janina Kłossak – sekretarz 

Andrzej Krawczyk- skarbnik 

Janusz Szewczyk- członek zarządu 

 
Główne cele działania: 

 

- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi 

Bielany Wrocławskie 

- integracja mieszkańców wsi 

- przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu  

- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym 

 

adres: ul. Słoneczna 2, 55-040 Bielany Wrocławskie 

adres e-mail: jkregulska@o2.pl 

telefon kontaktowy: 695-721-838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH  

„SONICH” 
 
Skład Zarządu: 

 

Bożena Łoposzko- prezes 

Maria Cieluszak- wiceprezes 

Zdzisława Malinowska - sekretarz 

Aleksandra Chorążyczewska - skarbnik 

 

Cele i środki działania: 

 

1) Celem działania Stowarzyszenia jest: 

a) reprezentowanie interesów środowiska osób chorych i niepełnosprawnych  

b) tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału tych osób w życiu społecznym 

c) niesienie pomocy socjalnej, medycznej i rehabilitacyjnej członkom Stowarzyszenia 

 

2) Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

a) integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych i chorych w celu obrony ich 

interesów 

b) inicjowanie i organizowanie pomocy materialnej osobom chorym, niepełnosprawnym i 

rodzinom potrzebującym tej pomocy 

c) przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych i chorych 

d) inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków 

życia osób chorych i niepełnosprawnych 

e) prowadzenie działań informacyjnych 

f) inicjowanie i organizację rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

g) prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

h) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską 

 

              Stowarzyszenie powstało w 1998 r. po to, by zintegrować środowiska osób niepełnosprawnych i 

chorych, jak też reprezentować ich interesy. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny nie zawsze mogą sobie 

poradzić działając indywidualnie lub nie wiedzą, jakich praw mogą się domagać. Dlatego „SONiCH” stara się 

tworzyć warunki do udziału tych osób w życiu publicznym i w miarę możliwości nieść im pomoc socjalną, 

medyczną i rehabilitacyjną. Jedną z jej form jest przeciwdziałanie różnym przejawom dyskryminacji oraz, 

w miarę możliwości, włączanie się do prac legislacyjnych. Niezwykłą wagę Stowarzyszenie przykłada do 

działań informacyjnych oraz do organizowania pomocy zdrowotnej, społecznej i zawodowej. 

Stałą formą działalności Stowarzyszenia są spotkania poniedziałkowe i czwartkowe w Klubie przy ul. Witosa 

18 w Kobierzycach. Do tradycji ,,SONiCH’’ należy organizowanie spotkań integracyjnych (np. wigilijnych), 



turnusów rehabilitacyjnych oraz wyjazdów (np. z okazji Dnia Matki) i wycieczek turystycznych. Dla wielu 

osób to jedyna okazja, by pod dobrą opieką wybrać się w góry lub w inne atrakcyjne miejsca. 

„SONiCH” chętnie nawiązuje kontakty z podobnymi Stowarzyszeniami. W 2004 r. podpisało porozumienie o 

współpracy ze Stowarzyszeniem „Siechnice”. 

 

telefon kontaktowy: (71) 311-13-01 

 

adres e-mail: bozenasm@wp.pl 

 

adres: Kobierzyce, ul Witosa 18 ( korespondencja: ul. Robotnicza 51 ), 55-040 Kobierzyce 

 

 
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY DLA DZIECI PROWADZONEJ PRZEZ 

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. JÓZEFA 

 
 Skład Zarządu: 

 

s. Agnieszka Perz- Dyrektor zakładu 

 

Zarys historii organizacji: 

 

Rozpoczęcie działalności Zakładu w Wierzbicach datuje się na październik 1945 r. Początkowo była to 

ochronka dla sierot wojennych, następnie przekształcona na Dom Dziecka. 

Od 1961 placówka funkcjonuje pod nazwą: Zakład Leczniczo- Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo ze szkołą podstawową, przyzakładową. 

Od 2001 roku -  Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla dzieci i Specjalny Ośrodek Wychowawczy. 

Dzieci objęte są całodobową opieką wychowawczo- leczniczą i rehabilitacyjną. Korzystają jednocześnie z 

nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. 

 

 Główne cele statutowe; 

 

- objęcie całkowitą opieką dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 18 lat 

- rehabilitacja lecznicza 

- leczenie i prowadzenie działalności opiekuńczej 

- pielęgnacja i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi 

- prowadzenie terapii zajęciowej 

- zapewnienie dzieciom nauki- szkoła podstawowa na miejscu 

 Osiągnięcia, nagrody, sukcesy: 

- podjęcie dzieła rozbudowy Zakładu celem polepszenia warunków, unowocześnianie bloku 

rehabilitacyjnego i edukacyjnego dla tych dzieci 

- nawiązanie współpracy z różnymi fundacjami polskimi 

- nawiązanie współpracy z Polonią zagraniczną 

- opracowanie i wdrożenie projektu komputerowego „Intellikeys” 

- zainteresowanie innych problemami niepełnosprawnych poprzez media/ telewizja, radio / 

 

Propozycje współpracy organizacji z samorządem Gminy Kobierzyce: 

- wspólne omawianie zagadnień związanych z pomocą dzieciom niepełnosprawnym 

mailto:bozenasm@wp.pl


- odwiedzanie placówki przez władze gminy 

- pomoc w rozbudowie; innych większych przedsięwzięciach Zakładu 

- pomoc w organizowaniu wycieczek krajowych dla dzieci  

- spotkania, uroczystości, itp. 

telefon kontaktowy: (71) 390-88-32 

adres e-mail: zolwierzbice@interia.pl 

adres; Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce 

 

 

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA ABSTYNENCJI I TRZEŻWOŚCI 

„ISKRA” 

 
Skład Zarządu: 
 

Eugeniusz Sondej- prezes zarządu 

Ewa Źygłowicz- wiceprezes 

Janina Froniewska-skarbnik 

Danuta Landkauf-sekretarz 

 

Zarys historii organizacji: 

 

Stowarzyszenie zostało założone 11 lutego 2004 roku. Odbyło się spotkanie, na którym został powołany 

Komitet Założycielski. Komitet założycielski w osobach: Eugeniusz Sondej, Tomasz Laufer, Małgorzata 

Zięcina dokonał w dniu 7 lipca 2004 roku rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- 

Fabryczna, nr KRS0000211949. 

Główne cele statutowe organizacji: 

 

Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej 

 i resocjalizacyjnej zmierzającej do: 

- przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym 

- stworzenia możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób uzależnionych 

- promocji zdrowia i popierania zdrowego stylu życia. 

 Osiągnięcia, nagrody, sukcesy: 

- wzrost liczby członków Stowarzyszenia 

- zacieśnienie więzi rodzinnych i towarzyskich między członkami Stowarzyszenia i ich rodzinami 

- udział w turniejach w piłce nożnej i biegach przełajowych 

 

Propozycje współpracy organizacji z samorządem Gminy Kobierzyce: 

 
- organizacja turnieju sportowego środowisk trzeźwościowych 

- przybliżanie problematyki uzależnień w środowiskach wiejskich naszej gminy/ projekcja filmu o w/w 

tematyce z omówieniem i dyskusją/. 

telefon kontaktowy: (71) 31-11-442, 602-598-578 

adres: ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce 
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STOWARZYSZENIE „NASZE DZIECI” 
 
 Skład Zarządu: 

 

Iwona Antman- prezes zarządu 

Marcin Kuśnierz-wiceprezes zarządu 

Bożena Marko-wiceprezes zarządu 

Małgorzata Praczyk- sekretarz 

Jolanta Socha-Kokoszka- skarbnik 

 

Cel działania organizacji: 

Podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym zwłaszcza społeczności uczniowskiej szkoły 

podstawowej w Tyńcu Małym, w szczególności: 

1. poprawa warunków lokalowych i stanu wyposażenia szkoły 

2. upowszechnianie wśród uczniów kultury fizycznej i sportu oraz różnych form kształcenia 

3. upowszechnianie kultury i sztuki oraz idei samorządowej 

4. kształtowanie postawy obywatelskiej uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowej i kulturowej 

5. wyrównywanie szans uczniów dotkniętych trudną sytuacją rodzinną 

6.  pomoc uczniom niepełnosprawnym, a także uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

7. promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych 

8. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i ze szkoły 

 

telefon kontaktowy: (71) 311-80 24 

adres e-mail:  sptyniec.maly@wp.pl 

 

adres: ul. Domasławska 10 Tyniec Mały 55-040 Kobierzyce 

 

            

FUNDACJA „POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM  

W WIERZBICACH” 
 

 
Skład Zarządu: 

 

Edward Szczerba- prezes zarządu 

Mirosława Kania- członek zarządu 

Szymon Wolender- członek zarządu 

 

Rada Fundacji: 

S.Józefa Machowska 

Edward Lejkowski 

Elżbieta Olik 

Jolanta Babiak 

 

Główne cele statutowe organizacji: 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób 

2. działalność charytatywna 



3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

4. ochrona i promocja zdrowia 

5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

8. nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

11. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 

12. ratownictwo i ochrona ludności 

13. promocja i organizacja wolontariatu 

14. działalność wspomagajaca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe 

 

             
telefon kontaktowy: (71) 390-88-32 

adres e-mail: fundacja@jozefitki.pl 

adres strony internetowej: www.fundacja.jozefitki.pl 

adres: ul. Lipowa 44 Wierzbice 55-040 Kobierzyce 

 

             

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA, SPORTU I REKREACJI 

„STREFA ZDROWIA” ŻURAWICE 

 

Opis działań: 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, Sportu i Rekreacji „Strefa Zdrowia” działa na terenie Gminy Kobierzyce 

od 2010 roku. Do jego najważniejszych zadań należą: 

- prowadzenie działalności profilaktycznej 

- propagowanie zdrowego stylu życia 

- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 

- aktywizacja środowiska lokalnego 

W roku 2010, 2011 i 2012 „Strefa Zdrowia” wykonywała szereg zadań publicznych współfinansowanych przez 

Gminę Kobierzyce, a także i Powiat Wrocławski. Głównym terenem działań stowarzyszenia są miejscowości 

Pustków Żurawski oraz Tyniec Mały. 

 
Prezesem „Strefy Zdrowia” jest Jowita Wowczak. 

 
telefon kontaktowy: 787 177 865 Jowita Wowczak 

email: strefa.zdrowia@wp.pl 

adres: Strefa Zdrowia, ul. Topolowa 4, 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

STOWARZYSZENIE ROLNIKÓW 

 GMINY KOBIERZYCE 

 
Skład Zarządu: 

 

Artur Janecki- prezes 

Paweł Rytelewski- wiceprezes 

Mariusz Orfin- skarbnik 

Zenon Muraczewski- sekretarz 

Edward Winter- członek 

Gmina Kobierzyce słynie z ziemi wysokiej klasy. Nie dziwi, zatem, że to największe naturalne bogactwo jest 

przysłowiowym języczkiem uwagi zarówno inwestorów, jak i mieszkających tu osób utrzymujących się z 

rolnictwa. Aby wzmocnić swoją pozycję, rolnicy skupili się wokół Stowarzyszenia Rolników Gminy Kobierzyce, 

by pomagać w pozyskiwaniu gruntów będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.  

Jeśli jesteś rolnikiem i zastanawiasz się, jak powiększyć gospodarstwo rodzinne o grunty należące do ANR, 

to zgłoś się do Stowarzyszenia Rolników Gminy Kobierzyce. Można tu również zasięgnąć porady, uzyskać 

pomoc w założeniu grup producenckich oraz wymienić się doświadczeniami zarówno z innymi rolnikami, jak i z 

organizacjami rolniczymi z terenu powiatu i województwa. 

 

Zarys historii organizacji: 

 

Stowarzyszenie Rolników Gminy Kobierzyce powstało w 2004 roku.  

Od tego momentu Stowarzyszenie aktywnie wspiera działania rolników w celu powiększania gospodarstw 

rodzinnych z zasobów ANR. Uczestniczy w spotkaniach instytucji rolniczych związanych z rolnictwem 

dolnośląskim. 

 

Główne cele statutowe organizacji: 
 

- wspieranie i reprezentowanie rolników pragnących powiększyć gospodarstwa rodzinne 

       z zasobów Skarbu Państwa  

- wypracowanie wspólnych stanowisk, współpracy programowej na rzecz przemian  

      w obszarach wiejskich, a w szczególności poprawianie warunków życia na wsi 

- rozwój edukacji na wsi  

- zakładanie grup producenckich, promocji i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

programach i przedsięwzięciach związanych z problematyką Polski i Unii Europejskiej 

 

Propozycje współpracy organizacji z samorządem Gminy Kobierzyce: 

Stowarzyszenie Rolników Gminy Kobierzyce aktywnie współpracuje z władzami Gminy, zwłaszcza z Komisją 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. W przyszłości pragnie w większym 

stopniu uczestniczyć w pracach Gminy związanych z poprawianiem warunków życia rolników, a także promocji 

produktów wytwarzanych przez miejscowych rolników.  

 



telefon kontaktowy:  (71) 311-82-45, 603-663-640 

adres: Budziszów, ul. Słoneczna 4, 55-040 Kobierzyce 

 

STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 ZIEMII KOBIERZYCKIEJ 

 

 

 

Zarys historii organizacji: 

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców powstało w 2001 roku z inicjatywy grupy przedsiębiorców z gminy 

Kobierzyce. Wybrano władzę stowarzyszenia i zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie 

stowarzyszenie zrzesza 60 członków. 

Skład Zarządu: 

Wiesław Gaczyński – prezes 

Piotr Frodyma – wiceprezes 

Piotr Kolbusz- wiceprezes 

Marek Arendarczyk- skarbnik 

 

Zakres i formy działalności: 

Stowarzyszenie inicjuje i wspiera wszelkie przedsięwzięcia, które mają na celu rozwój podmiotów 

gospodarczych oraz gminy Kobierzyce. Widząc wielki potencjał, jaki niesie ze sobą członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej, działacze Stowarzyszenia nawiązują kontakty z podobnymi organizacjami europejskimi. 

Wymieniają z nimi swoje doświadczenia i wiedzę o możliwościach funkcjonowania w warunkach wspólnego 

rynku. 

Nie tylko sprawy ekonomiczne leżą u podstaw działalności Stowarzyszenia. Warto, bowiem dodać, że wspiera 

ono i organizuje imprezy kulturalne oraz sportowe mające miejsce w gminie Kobierzyce. Stowarzyszenie dba 

o tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku, zarówno pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak i w 

relacjach z władzami samorządowymi, jak też innymi organizacjami oraz instytucjami. W takiej atmosferze 

efektywne staje się reprezentowanie interesów przedsiębiorców przed władzami terytorialnymi i agendami 

rządowymi. 

 

Główne cele statutowe: 

1) integrowanie środowiska przedsiębiorców, pracodawców i osób kierujących przedsiębiorstwami i 

instytucjami 

2) dbałość o interesy zawodowe członków stowarzyszenia 

3) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów gospodarczych oraz 

Gminy Kobierzyce 

4) tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku z organami władz samorządowych i innych organizacji i 

instytucji, a także w stosunkach wzajemnych podmiotów gospodarczych 

5) reprezentowanej na zewnątrz interesów Przedsiębiorców i ich członków, szczególnie wobec władz 

samorządowych i agend rządowych 



6) wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i innych 

7) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej 

8) nawiązywanie kontaktów z organizacjami europejskimi o podobnych celach statutowych 

 

Propozycje współpracy organizacji z samorządem Gminy Kobierzyce: 

1) wspólna realizacja projektów i zadań będących w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia 

2) opiniowanie i udział w dyskusji w zakresie działań gminy na rzecz przedsiębiorczości. 

3)  wspólne działania na rzecz integracji europejskiej z organizacjami o podobnych celach statutowych 

 

 

telefon kontaktowy: (71) 311- 27-13, 508-31-31-06 

adres: ul. Kłodzka 4a/2, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 

adres e-mail: wgaczynski@wp.pl 

adres strony internetowej: www.spzk.org 

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

KOŁO NR 8 KOBIERZYCE 

 

Skład Zarządu: 

Janusz Marczak – prezes 

Ryszard Ryś– wiceprezes 

Andrzej Paszowski- skarbnik 

Stanisław Żygadło- sekretarz 

 

Główne cele działania: 

1) organizowanie rekreacji, sportu wędkarskiego 

2) dbałość o czystość wód, o porządek wokół zbiorników wodnych na terenie Gminy 

3) systematyczne zarybianie wód 

4) działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej 

 

adres: 55-040 Kobierzyce 

telefon kontaktowy: 601-389-476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wgaczynski@wp.pl
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STOWARZYSZENIE 

FORUM PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY 

 

Skład Zarządu: 

Wanda Gołębiewska– prezes 

Dariusz Matuszewski- wiceprezes zarządu 

Krzysztof Buganowski-skarbnik 

Paulina Wesołowska- sekretarz 

Grzegorz Marciszewski- członek zarządu 

Tomasz Wyrwa-członek zarządu 

 

Zakres i formy działalności: 

Stowarzyszenie realizuje programy rozwoju lokalnego rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczeniom 

społecznym oraz edukacji środowisk. 

Główne cele statutowe organizacji: 

 

1) Propagowanie idei przedsiębiorczości i współdziałania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 

środowiska 

2) Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wyzwalania inicjatyw o zasięgu lokalnym na rzecz 

poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców gminy 

3) Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

Propozycje współpracy organizacji z samorządem Gminy Kobierzyce: 

1) kreowanie i tworzenie wspólnych inicjatyw o charakterze społeczno-gospodarczym  

2) rozwój przedsiębiorczości środowisk lokalnych 

3) udział w zgromadzeniach, zebraniach 

4) współorganizacja konferencji, sympozjów, szkoleń 

5) promowanie przedsięwzięć  

6) pomoc w poszukiwanie partnerów dla wspólnych działań 

 

telefon kontaktowy: (71) 311- 28-94  

adres: ul. Witosa 18 55-040 Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LGD: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU GMIN: KĄTY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE, SIECHNICE, 

ŻÓRAWINA-LIDER A4 
 

 

Skład Zarządu: 

Maria Banach - prezes zarządu 

Małgorzata Żurawska - wiceprezes zarządu 

Piotr Koch – skarbnik 

Kowalczyk Mieczysław Sekretarz Zarządu     

 

Główne cele statutowe organizacji: 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację, 

organizowanego przez samorząd Województwa Dolnośląskiego; 

2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 

działania Lokalnej Grupy Działania; 

3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju; 

4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację 

projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz 

sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; 

5. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony 

internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do Lokalnej Grupy 

Działania w sprawie wyboru projektu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 

ramach Osi 4 ,,Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”; 

6. Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, 

7. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych Lokalnej 

Grupy Działania, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 ,,Leader” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”; 

8. Organizowanie, finansowanie lub wspieranie: 

pomocowych Unii Europejskiej i w ramach tego wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej; 

8) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD; 

9) pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych; 

10) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 

projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz 

innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ; 

11) podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru LGD mających na celu: rozwój 

produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa 

obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD, 

renowację, zabezpieczenie, oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz zabytków 

charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla tożsamości kulturowej obszaru 

działania LGD, bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną, artystyczną mieszkańców, 

aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom 

społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej podnoszącej jakość 

życia na terenie Lokalnej Grupy Działania, wspieranie rozwoju edukacji szkolnej oraz 

zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD; 

12) pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych 

programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

13) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie 

infrastruktury turystycznej obszaru LGD; 

14) prowadzenie szkoleń w formie edukacji pozaszkolnej; 

15) promocja i organizacja wolontariatu; 

16) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej; 

17) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 



18) współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które 

przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze LGD; 

19) współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze 

społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

telefon kontaktowy: (71) 071 311 11 35 

adres: ul. Witosa 15 55-040 Kobierzyce 

adres e-mail: biuro(at)lgd-a4.pl 

adres strony internetowej: www.lgd-a4.pl 
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