




Szanowni Państwo!

 Z wielką przyjemnością przedstawiam folder o Gminie 
Kobierzyce. Mam nadzieję, że dzięki temu wydawnictwu przy-
bliżymy Państwu najnowszą historię, przedstawimy intensyw-
ne zmiany gospodarcze zachodzące w ostatnich latach, a tak-
że pokażemy rozwój infrastruktury na terenie naszej gminy. 
Opowiemy o bazie sportowej i rekreacyjnej oraz o nowocze-
snych placówkach oświatowych. Zaprosimy również do sko-
rzystania z bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej, turystycz-
nej oraz do zwiedzenia interesujących zabytków. 
 
 Gmina Kobierzyce jest miejscem otwartym na gości, 
atrakcyjnym dla turystów, stwarzającym dogodne warunki dla 
inwestorów, a przede wszystkim miejscem przyjaznym i bez-
piecznym dla mieszkańców. 
 
 Zachęcam Państwa do lektury oraz zapraszam serdecz-
nie do odwiedzenia Gminy Kobierzyce.

Wójt Gminy Kobierzyce



 Herb gminy (uchwalony w 1995 r.) to gotycka tarcza 
podzielona na trzy ukośne pasy: żółty, czerwony i zielony. 
Na polu żółtym znajduje się piastowski orzeł śląski - czarny 
z białą przepaską i krzyżem, symbol przynależności tych 
ziem w okresie średniowiecza do monarchii Piastów Ślą-
skich. Na polu zielonym widnieje stylizowana litera K, ozna-
czająca pierwszą literę nazwy gminy. Kształt litery symbo-
licznie ukazuje Węzeł Bielański, znak 
nowych czasów, nowych możliwości 
i rozwoju gospodarczego gminy. Pole 
czerwone z białym krzyżem maltań-
skim nawiązuje do kilkusetletniego 
pobytu zakonu joannitów - rycerzy 
maltańskich, których siedziba znaj-
dowała się na terenie obecnej gminy, 
w miejscowości Tyniec nad Ślęzą.

Nieodłączną tradycją są coroczne spotkania z part-

nerskimi gminami: Piove di Sacco (Włochy), Wspól-

notą Gmin Kantonu Lencloitre (Francja), Raesfeld 

(Niemcy), Kobeřicami (Czechy).

Żółć, zieleń i czerwień – to kolory występujące 

nie tylko w herbie i fladze Gminy Kobierzyce, 

to dominujące barwy na terenie całej gminy.



 Gmina Kobierzyce leży we wschodniej 
części Równiny Wrocławskiej. Jest jedną ze 169 
gmin Województwa Dolnośląskiego oraz jedną 
z dziewięciu gmin wchodzących w skład Powia-
tu Wrocławskiego. Graniczy z Wrocławiem oraz 
z gminami: Kąty Wrocławskie, Sobótka, Jordanów 
Śląski, Borów, Żórawina i Siechnice. Na terenie 
gminy o obszarze 14 911 ha znajdują się 33 miej-
scowości (31 sołectw).

 Bliskie sąsiedztwo Wrocławia już od śre-
dniowiecza miało wpływ na rozwój miejscowości 
wchodzących w skład obecnej Gminy Kobierzy-
ce. Stanowiły one własność rycerstwa, patrycja-
tu wrocławskiego, zakonów lub były dobrami 
biskupów wrocławskich oraz pełniły rolę zaple-
cza rolniczego miasta. W północnej części gmi-
ny krzyżowały się stare trakty handlowe - szlak 
bursztynowy prowadzący z południa na północ 
oraz tzw. wysoka droga z zachodu na wschód. 
Również dzisiaj, właśnie w Węźle Bielańskim, prze-
cinają się główne drogi krajowe i międzynarodo-
we. Sąsiedztwo przeszło 630 - tysięcznej metropo-
lii ma także obecnie istotny wpływ na atrakcyjność 
inwestycyjną terenów Gminy Kobierzyce. 

 Bardzo dobra lokalizacja, rozwój lokalnej 
infrastruktury, napływ inwestycji oraz polityka 
władz samorządowych sprawiły, że charakter gmi-
ny z typowo rolniczego zmienił się na przestrzeni 
ostatnich lat w rolniczo - przemysłowy.

Typowo nizinny teren gminy (z najwyższym wzniesieniem 

195 m n.p.m. w okolicach Pustkowa Wilczkowskiego) spra-

wia, że szczyt Ślęży o wysokości 718 m n.p.m. zdecydowa-

nie dominuje w krajobrazie. Zaś od strony północnej, z wielu 

miejscowości w gminie, widoczny jest Sky Tower - najwyższy 

budynek Wrocławia oraz najwyższy budynek mieszkalny 

w Polsce o wysokości 212 m.

Węzeł Bielański to „brama wjazdowa” do Wrocławia od 

strony południowej. Krzyżujące się tu drogi krajowe, sta-

nowiące odcinki dróg międzynarodowych, łączą się z au-

tostradą A4 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia.



Od 2008 roku działa dofinansowywana z budżetu 

Gminy Kobierzyce międzygminna komunikacja 

autobusowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyst-

kie miejscowości na terenie gminy mają połącze-

nie z Kobierzycami oraz Wrocławiem.

 Gmina Kobierzyce ma doskonałą lokalizację, blisko 
stąd do granicy z Czechami i Niemcami. Dzięki krzyżowaniu 
się na terenie gminy dróg krajowych i międzynarodowych: 
drogi nr 8 /E67/ (Warszawa - Wrocław - Kudowa Zdrój - Wie-
deń), drogi nr 35 /E261/ (Poznań - Wrocław - Praga), auto-
strady A4 /E40/ (Berlin - Wrocław - Kraków) Gmina Kobierzy-
ce ma dobre połączenie z Warszawą i innymi największymi 
miastami Polski oraz ze stolicami: Berlinem, Pragą i Wied-
niem. Granica z Republiką Czeską odległa jest zaledwie  
o 75 km od siedziby Urzędu Gminy, a do granicy z Niemca-
mi oddalonej o 160 km dostaniemy się szybko autostradą 
A4. 

 Gmina Kobierzyce administracyjnie graniczy z Gmi-
ną Wrocław. Z Alei Pałacowej, gdzie znajduje się siedziba 
Urzędu Gminy, na wrocławski Rynek można dostać się 
w zaledwie pół godziny. Ostatnio odnosi się wrażenie, że 
odległości jeszcze bardziej się „zmniejszyły”. Dużą zasługę 
ma w tym otwarta w sierpniu 2011 roku Autostradowa Ob-
wodnica Wrocławia (AOW), której prawie 2,5 - kilometrowy 
łącznik znajduje się na terenie gminy w pobliżu miejscowo-
ści: Magnice, Domasław, Tyniec Mały i Bielany Wrocławskie. 
Dzięki AOW dojazd mieszkańców gminy do międzynardo-
wego lotniska we Wrocławiu czy na Stadion Miejski trwa 
około dwudziestu minut.

Za sprawą AOW oraz obwodnicy Tyńca Małego 

zmniejszył się ruch samochodowy w miejscowo-

ściach położonych w północnej części gminy oraz 

przy drodze nr 8, tym samym zwiększyło się bez-

pieczeństwo na tym odcinku oraz usprawniony 

został przepływ ruchu tranzytowego.



 Bardzo gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych oraz 
rozwój dróg transportu rolnego spowodowały dobre skomu-
nikowanie ze sobą wsi i osiedli mieszkaniowych w poszcze-
gólnych miejscowościach Gminy Kobierzyce, łatwiej jest też 
dojechać rolnikom do pól uprawnych. 

Wyremontowane drogi, chodniki oraz oświetlenie uliczne to jedne 

z ważniejszych inwestycji na terenie Gminy Kobierzyce.



 Gmina Kobierzyce na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu lat z gminy typowo rolniczej przeobraziła się 
w gminę rolniczo - przemysłową, stając się jednocześnie 
jednym z najdynamiczniej rozwijających się gospodarczo 
obszarów Dolnego Śląska.

 Przełomowym momentem był rok 1992, kiedy to 
Uchwałą Rady Gminy grunty w rejonie Węzła Bielańskiego 
zostały przeznaczone na cele produkcyjno - handlowo - usłu-
gowe. Doskonała lokalizacja tych terenów, konsekwentna 
polityka władz gminnych, budowa infrastruktury tech-
nicznej oraz ulgi podatkowe przyczyniły się do napływu 
zagranicznych inwestorów.

 Jednym z największych przedsięwzięć inwesty-
cyjnych w powojennej Polsce, o dużym znaczeniu dla 
całego regionu, było utworzenie w Biskupicach Pod-
górnych Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
pozyskanie ważnego inwestora z branży produkcyjnej 
i elektronicznej oraz powstanie tam w 2007 r. Parku 
Technologicznego. Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bi-
skupicach Podgórnych obejmuje obecnie obszar 280 ha, 
a pracę znalazło tu ponad 10 tys. osób z całego Dolne-
go Śląska. Strategicznymi inwestorami na terenie strefy  
są: LG Display, LG Electronics, Toshiba oraz ich poddostaw-
cy.

 Atrakcyjne dla przedsiębiorców tereny inwestycyj-
ne w Gminie Kobierzyce znajdują się również w Regional-
nej Strefie Rozwoju Przedsiębiorczości: Domasław - Magnice, 
Węzeł Bielański oraz Węzeł Wierzbicki. W Bielanach Wro-
cławskich zainwestowały m.in. takie firmy jak: Cargill, 
Mondelez Polska Production, Tesco, Makro Cash & Carry, 
IKEA, Castorama, OBI, Auchan, ATM, Prologis, Panattoni. 
W Domasławiu swoją siedzibę mają m.in. firmy Gardi-
nia, EFL oraz Netto, a w Wierzbicach: Leoni Kabel, Avo- 
Werke, ATS. Całkowita wartość kapitału zagranicznego 
w Gminie Kobierzyce osiągnęła w 2013 roku rekordowy 
dotychczas poziom 3,5 miliarda euro.

W Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

w Biskupicach Podgórnych znajduje się europejskie 

centrum produkcyjne koncernu LG Electronics, pro-

dukuje się tu telewizory ciekłokrystaliczne, lodówki 

i pralki.

W 1993 roku holenderska firma Makro Cash&Carry posta-

nowiła zainwestować na terenach położonych w Węź-

le Bielańskim. Już rok później otwarto tam Centrum 

Handlowo - Usługowe Bielany I, a w 2001 roku Park 

Handlowy Auchan. W 2004 roku uruchomiono Centrum 

Handlowo - Usługowe Bielany II, tym samym powstało 

największe w Polsce centrum handlowe. Ponadto w Bie-

lanach Wrocławskich ulokowały swoje siedziby fabryki 

oraz duże centra logistyczne.



Największy przyrost ludności jest widoczny w pół-

nocnej części gminy, w rejonie Węzła Bielańskiego, 

tam też powstaje najwięcej osiedli mieszkaniowych.  Od 1995 roku liczba mieszkańców Gminy Kobie-
rzyce stale rośnie. Spowodowane jest to z jednej strony 
możliwością łatwiejszego znalezienia pracy na terenie 
gminy, niewielką odległością od dużego miasta i do-
skonałym skomunikowaniem z Wrocławiem, świetnie 
wyposażoną bazą edukacyjną oraz łatwo dostępną 
specjalistyczną opieką zdrowotną, z drugiej zaś strony 
zaletami podmiejskich miejscowości - ciszą, spokojem, 
otaczającą ludzi przyrodą, dobrymi warunkami miesz-
kaniowymi oraz poczuciem bezpieczeństwa. 

 Ulokowanie na terenie gminy wielu inwestycji 
spowodowało znaczny wzrost miejsc pracy. W 2013 roku 
zatrudnienie w Gminie Kobierzyce znalazło ok. 26 000 
osób z całego regionu. Inwestycje wielkich koncernów 
rozbudziły lokalną przedsiębiorczość. Na terenie gminy 
działa ponad 2100 małych i średnich firm. Statystyczny 
mieszkaniec Gminy Kobierzyce jest osobą pracującą, 
bezrobocie systematycznie maleje. 

 Budżet gminy w sferze dochodów od ponad 10 lat 
utrzymuje się na wysokim poziomie, a w 2013 roku osią-
gnął najwyższą wartość w historii Gminy Kobierzyce, czyli 
ponad 108 mln zł.

 Gmina Kobierzyce od kilku lat znajduje się w gro-
nie najlepiej rozwiniętych gmin wiejskich, zajmując wyso-
kie miejsca w rankingach pod względem dochodu przy-
padającego na jednego mieszkańca.



 Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych pro-
jektów i intensywnych zmian.
 
 Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie 
się gminnego budżetu, większe możliwości inwestowa-
nia i pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały 
w wielu miejscowościach nowymi obiektami użyteczności 
publicznej i nowym wyglądem wielu miejsc. 

 Aby poprawić jakość życia mieszkańców w poszcze-
gólnych miejscowościach Gminy Kobierzyce powstają do-
brze wyposażone świetlice wiejskie, kolorowe, bezpieczne 
place zabaw, wielofunkcyjne boiska sportowe, rozbudo-
wuje się sieć dróg gminnych, chodniki i ciągi piesze, zakła-
dane jest oświetlenie uliczne.

 W Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich wybudo-
wane zostały nowe ośrodki zdrowia. Aby jednak zaspoko-
ić rosnące potrzeby oraz zapewnić mieszkańcom gminy 
komfort i wygodę, remontuje się istniejące przychodnie. 
W 2013 roku zakończono remont ośrodka w Pustkowie 
Wilczkowskim, w przyszłości planuje się rozbudowę i mo-
dernizację innych istniejących placówek ochrony zdrowia 
m.in. w Tyńcu Małym.

Podczas odnowy i remontu remizy strażackiej Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Kobierzycach zachowano dawny 

styl budynku i ciekawą architekturę obiektu. Za udaną 

modernizację Gmina Kobierzyce wyróżniona została 

w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2007”. 

W nowoczesnym i funkcjonalnym ośrodku zdrowia NZOZ 

„Twój Lekarz” w Kobierzycach działają poradnie i gabi-

nety specjalistyczne, gabinet do rehabilitacji oraz labo-

ratorium i apteka. Znajduje się tu również parking dla 

pacjentów.



Dzięki rewitalizacji miejscowości Kobierzyce 

ul. Witosa zyskała nowoczesny wygląd.

Jedna z głównych ulic Kobierzyc, ul.Robotnicza, dzi-

siejszy nowoczesny, estetyczny wygląd zawdzięcza 

wyremontowanym, odnowionym budynkom oraz 

elementom małej architektury i nowym nasadze-

niom krzewów i drzew. 

Posterunek Policji w Kobierzycach dzisiaj jest 

powodem dumy funkcjonariuszy.

 W trosce o środowisko naturalne zostały rozbudo-
wane stare oraz powstały nowe oczyszczalnie ścieków. 
Od kilku lat trwają też prace nad zbiorowym systemem 
odprowadzania nieczystości. W 2010 roku zakończono 
rekultywację składowiska śmieci w Cieszycach, dzięki 
czemu mieszkańcy zyskali ok. 2 ha nowych terenów 
zieleni. Skanalizowana jest już północna część gminy, 
a do 2015 roku planuje się zakończenie budowy kana-
lizacji w 10 wsiach w części południowo - zachodniej. 
Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Kobierzyce 
posiadają wodociągi, jednakże ze względu na szybki 
rozwój budownictwa i nowe inwestycje przemysłowe 
podejmowane są prace przy modernizacji stacji uzdat-
niania wody. 

 W liczącej ponad dwa tysiące mieszkańców miej-
scowości Kobierzyce, swoją siedzibę ma Urząd Gminy 
oraz inne ważne instytucje: posterunek policji, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, poczta, bank, ośrodek zdro-
wia. Znajduje się tu również zabytkowy pałac z dużym 
parkiem. Przedstawiciele gminy podjęli się trudnego, 
wieloletniego zadania przemiany wizualnej Kobierzyc. 
Od 2006 roku realizowany jest projekt rewaloryzacji 
miejscowości, od tego czasu coraz to nowe miejsca, bu-
dynki, całe ulice zyskują nowy wygląd, mają swoją nową 
piękną odsłonę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zyskał 

nową siedzibę w 2007 roku. Głównym zadaniem GOPS-u jest 

pomoc mieszkańcom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych.



 W edukacji ważny jest równy start i solidne pod-
stawy do dalszej nauki, dlatego jednym z priorytetów 
Gminy Kobierzyce są nowoczesne, dobrze wyposażone 
placówki oświatowe.

 Najmłodsi mieszkańcy Gminy Kobierzyce oto-
czeni są fachową opieką w przedszkolach samorządo-
wych: w Ślęzie, Pustkowie Żurawskim i Kobierzycach 
oraz w wielu niepublicznych żłobkach i przedszkolach 
działających na terenie gminy.

 W Gminie Kobierzyce znajduje się 5 szkół pod-
stawowych (w Bielanach Wrocławskich, Tyńcu Małym, 
Kobierzycach, Pustkowie Żurawskim i Pustkowie Wilcz-
kowskim) oraz dwa gimnazja (w Bielanach Wrocław-
skich i Kobierzycach). Wszystkie szkoły mieszczą się 
w nowych lub wyremontowanych budynkach szkol-
nych. 

 Większość placówek posiada nowoczesne bloki 
sportowe (niektóre mają siłownie, boiska do gry w ko-
szykówkę i piłkę nożną oraz do tenisa). Część z klas to 
gabinety przedmiotowe, wyposażone w nowoczesny 
sprzęt (telewizory, rzutniki multimedialne, komputery, 
sieć internetową) oraz liczne pomoce dydaktyczne. 
 

W 2013 roku rozbudowano szkoły w: Pustkowie Żuraw-

skim i Bielanach Wrocławskich, a od 2012 roku trwa 

budowa wielkiego kompleksu szkolno - przedszkol-

nego w Tyńcu Małym. Na etapie projektowym jest też 

budowa samorządowego żłobka, przedszkola i szkoły 

w miejscowości Wysoka.

Jedną z zalet przedszkoli samorządowych w Gminie 

Kobierzyce są, znajdujące się przy budynkach przed-

szkolnych, duże, nowoczesne i bezpieczne place za-

baw.



Szkoły realizują liczne projekty edukacyjne, prężnie działa-
ją pozalekcyjne koła zainteresowań (oprócz kół przedmio-
towych, prowadzone są m.in. zajęcia i warsztaty: teatralne, 
dziennikarskie, działań twórczych, poezji, fotograficzne).

 Na terenie gminy znajduje się ponadto Zespół Szkół 
Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzie-
ci w Wierzbicach (gdzie prowadzona jest nauka w zakresie 
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum) oraz Powiatowy 
Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Uczniowie zdobywają tu 
wykształcenie m.in.: technika weterynarii i hotelarstwa oraz 
hodowcy koni.

Już od 11 lat Gmina Kobierzyce prowadzi program 

stypendialny mający na celu wspieranie rozwoju dzie-

ci i młodzieży oraz opiekę nad szczególnie uzdolnio-

nymi uczniami i studentami, którzy mieszkają na tym 

terenie. Stypendia pieniężne przyznawane są co roku 

w trzech kategoriach: stypendium naukowe, artystycz-

ne i sportowe. 

Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Kobie-

rzycach to marzenie wielu uczniów, nauczycieli i dyrekto-

rów szkół w Polsce. Nowoczesne wyposażenie zakupione 

zostało ze środków Unii Europejskiej z RPO dla Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. 

PZS nr 1 w Krzyżowicach mieści się w zabytkowym 

neobarokowym pałacu, otoczonym dużym par-

kiem, szkoła posiada własną stadninę koni. 

Wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-

nym spowodował, że w Gminie Kobierzyce stale zwięk-

sza się liczbę miejsc w przedszkolach i szkołach po-

przez rozbudowę istniejących obiektów i budowę 

nowoczesnych kompleksów.



 Głównym inicjatorem i organizatorem imprez 
kulturalnych i sportowych na terenie gminy jest Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach. Na co dzień od-
bywają się tutaj zajęcia w sekcjach artystycznych i spor-
towych. Przy domu kultury działa kilkanaście zespołów 
wokalnych i wokalno - instrumentalnych. W sekcjach ta-
necznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych pierw-
sze artystyczne doznania i sukcesy przeżywają najmłodsi 
mieszkańcy gminy. Przy Centrum Kultury znajduje się, 
wyposażona w bogaty księgozbiór, gminna biblioteka 
publiczna, której filie i punkty biblioteczne działają w kilku 
miejscowościach. Biblioteki propagują rozwój czytelnic-
twa w gminie oraz inicjują wydarzenia kulturalne. 

 Kobierzycki dom kultury jest gospodarzem fe-
stiwali, przeglądów, konkursów, koncertów oraz uroczy-
stości związanych z tradycyjnymi świętami i świętami 
narodowymi. Największą imprezą organizowaną przez 
GCKiS i jednocześnie największym świętem w Gminie 
Kobierzyce jest Święto Plonów - czyli coroczne Dożynki. 

 

Na kobierzyckie Dożynki Gminne co roku ściągają tłumy. Można 

tutaj podziwiać występy wielu zespołów ludowych, a także wziąć 

udział w tradycyjnym Misterium Chleba.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na te-

renie gminy biorą czynny udział w dożynkach, konkur-

sach, przeglądach związanych z tradycyjną kuchnią 

i twórczością ludową. Prezentują tam swoje wyroby, 

umiejętności kulinarne oraz różnorodne talenty arty-

styczne. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad 

Ślęzą reprezentowały Gminę Kobierzyce podczas Dni 

Kobeřic w Czechach.



 Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Kobie-
rzyce przejawia się w działających na jej terenie licznych or-
ganizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach, fundacjach 
i kołach. Zajmują się m.in.: promocją zdrowia, upowszech-
nianiem kultury fizycznej i sportu, ochroną dóbr kultury 
i tradycji, ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego, 
wspieraniem przedsiębiorczości. Skupiają ludzi chcących 
działać na rzecz swojego środowiska i jego mieszkańców 
lub pragnących rozwijać własne zainteresowania.

 W 2008 r. dzięki współpracy czterech gmin zosta-
ło zawiązane Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania na 
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, 
Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4”, które m.in. reali-
zuje oraz rekomenduje  projekty do dofinansowania z Unii 
Europejskiej w ramach Osi 3 - Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to największa 
wspólna inicjatywa gmin wspierająca lokalną społeczność 
i angażująca mieszkańców obszarów wiejskich do aktyw-
nego działania.  
 
 W Gminie Kobierzyce w naturalny sposób łączy się 
nowoczesność z tradycją. Powstają liczne zespoły folklory-
styczne oraz zespoły młodzieżowe, grające współczesną 
muzykę rockową. Na terenie gminy działa kilka chórów. 
Często dobrze wykształcone, pełne inicjatywy mieszkanki 
gminy zakładają Koła Gospodyń Wiejskich, w których kulty-
wują regionalną tradycję.

 Od kilku lat Gmina Kobierzyce realizuje kompleksowy 
program budowy świetlic wiejskich. Wyremontowano już 
większość istniejących, często zmieniając ich bryłę architek-
toniczną, a tym samym dając im nowy, atrakcyjny wygląd. 
W miejscowościach, w których świetlic nie było, powstają 
nowoczesne, dobrze wyposażone obiekty.

 Na co dzień w świetlicach wiejskich realizowany jest 
program profilaktyki środowiskowej mający na celu wskaza-
nie młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego, rozwijanie ich zainteresowań, propagowanie zdro-
wego trybu życia oraz otoczenie ich opieką i pomocą. 

 W Gminie Kobierzyce nie brak jest też spektakular-
nych, wielkich wydarzeń kulturalnych. Na terenie Zamku To-
pacz w Ślęzie Opera Wrocławska wystawiła musical „Skrzy-
pek na dachu”.

Nowoczesna świetlica w Wierz-

bicach posiada bibliotekę oraz 

zaplecze sportowe. Jej łączna po-

wierzchnia wynosi ponad 400 m2.

Piosenki z musicalu „Skrzypek na dachu” wypełniły 

dziedziniec Zamku Topacz w Ślęzie. Historia miesz-

kańców Anatewki i mleczarza Tewjego oglądana była 

przez 9 tys. osób podczas trzech spektakli. Na plene-

rowej scenie wystąpił 200 - osobowy zespół artystów 

Opery Wrocławskiej.

Świetlica to przyjazne miejsce, w którym dzieciom pro-

ponowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, 

organizowane są wycieczki integracyjne i edukacyjne 

na basen, do kina, do teatru.



 Piłka nożna i piłka ręczna, siatkówka, koszy-
kówka, judo, karate, tenis stołowy i ziemny, badmin-
ton, jeździectwo, szermierka - wszystkie te dyscypliny 
sportowe można uprawiać w działających na terenie 
gminy klubach sportowych, szkółkach oraz sekcjach 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

 Mini - maraton organizowany co roku w okoli-
cach Dnia Dziecka ma już swoją tradycję. 

Od Mistrzostw Europy Kadetów Karate ShinKyokushin, 

które odbyły się w grudniu 2011 roku w Kobierzycach 

w Hali Sportowo - Widowiskowej, popularność karate 

wśród dzieci zdecydowanie wzrosła, są też sukcesy i zło-

te medale zdobywane w Mistrzostwach Polski Dzieci 

i Kadetów Polish Open.

Największym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszy się piłka 

nożna (na terenie gminy działa aż 11 klubów). Stadion sportowy w Ko-

bierzycach posiada 2 płyty piłkarskie, a także trybunę na 690 miejsc.

Rok 2013 okazał się rekordowy, jeśli chodzi o ilość uczest-

ników, w maratonie pobiegło około 1000 osób.



Na meczach I ligi z udziałem Klubu Piłki Ręcznej Gmi-

ny Kobierzyce nie brakuje emocji i efektownych akcji.

Siłownia znajdująca się w Hali Sportowo - Widowisko-

wej w Kobierzycach przyciąga sportowców nowocze-

snym sprzętem.

W Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach znajduje się pełnowy-

miarowe boisko do piłki nożnej, widownia na 650 osób, zaplecze sportowe 

oraz 2 mniejsze sale do fitnessu, sportów walki oraz siłownia. 

W Gminie Kobierzyce dużym zaintereso-

waniem cieszy się również koszykówka.

 Biorą w nim udział uczniowie wszystkich typów szkół 
z terenu Gminy Kobierzyce, dorośli mieszkańcy gminy oraz 
pracownicy zakładów pracy. Dla najmłodszych uczestników 
maratonu często jest to pierwsza okazja do przeżycia praw-
dziwych sportowych emocji.

 Od kilku lat zespoły z Klubu Piłki Ręcznej Gminy Ko-
bierzyce stanowią czołówkę Dolnego Śląska w swoich kate-
goriach wiekowych. Wiele zawodniczek corocznie powoły-
wanych jest do kadr Województwa Dolnośląskiego. Klub 
dochował się także kilku reprezentantek Polski. 

 W gminie znajduje się nowoczesny stadion spor-
towy w Kobierzycach i aż 12 boisk utworzonych na wiej-
skich terenach zielonych. W ramach programu Orlik 2012 
roku w Tyńcu Małym wybudowano kompleks sportowy: 
wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz bo-
isko do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowym. Również 
przy szkołach znajdują się wielofunkcyjne boiska do piłki 
ręcznej, koszykówki, siatkówki. Dostępne są także bieżnie, 
skocznie do skoku w dal i rzutnie do pchnięcia kulą. 

 Mieszkańcy gminy, którzy chcą uprawiać sport, mają 
do tego doskonałe warunki. W wielu miejscowościach ist-
nieją dobrze utrzymane boiska, siłownie i sale do fitnessu. 
W Kobierzycach funkcjonuje oddana do użytku w 2011 roku 
nowoczesna Hala Sportowo - Widowiskowa wraz z siłownią.



Pierwsze wzmianki o kościele parafialnym 

w Domasławiu pochodzą z XIII wieku. Pa-

rafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha, Bi-

skupa i Męczennika powstała w 2006 roku.

Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny w Tyńcu Małym, to typowo gotycki 

jednonawowy kościół z wieżą przy północnej ścianie.

W centrum miejscowości Wierzbice znajduje się otoczo-

ny obronnym murem gotycki kościół pod wezwaniem 

Bożego Ciała i Matki Bożej Częstochowskiej. 

 Tereny Gminy Kobierzyce położone są na szlaku 
turystycznym prowadzącym z Wrocławia w Kotlinę Kłodz-
ką oraz w Masyw Ślęży, ale turyści znajdą i na kobierzyc-
kiej ziemi cenne i ciekawe zabytki kultury i architektury. 

 Na terenie gminy znajduje się aż pięć średnio-
wiecznych wiejskich jednonawowych gotyckich kościo-
łów o niewielkich rozmiarach, ale wyjątkowym uroku, 
kryjących często w swoim wnętrzu ciekawe dzieła sakral-
nego malarstwa i rzeźby. Najstarszy kościół, pochodzący 
z XIII wieku, znajduje się w Tyńcu nad Ślęzą, miejscowości, 
której historia i rozwój związany jest z zakonem joanni-
tów. Warte obejrzenia są też pozostałe świątynie: XV- 
wieczny ceglany kościół w Tyńcu Małym z przylegającą 
do niego „krzywą wieżą”, świątynia w Wierzbicach z XV 
wieku otoczona murem z „galerią” renesansowych płyt 
nagrobnych i barokowym kamiennym sarkofagiem ba-
rona von Hund, późnogotycka budowla kościoła w Biela-
nach Wrocławskich z barokowym ołtarzem ze sceną mę-
czeństwa patrona świątyni - św. Andrzeja Apostoła, czy 
kościół w Domasławiu ze średniowieczną wieżą, otoczony 
murem obronnym z interesującym budynkiem bramnym.

 



Dworek renesansowy w Bielanach Wrocławskich po-

chodzi z XVI wieku. 

Najcenniejsze wyposażenie posiadał grobowiec, jak się 

przypuszcza, szczególnego przedstawiciela społeczności, 

nazwanego „księciem z Domasławia”. Oprócz wielu naczyń 

ceramicznych, żelaznych dłut i siekierek, licznych ozdób 

z brązu i żelaza odkryto miniaturkę czterokołowego wózka 

ceramicznego, ozdobionego motywami słońca i ptaków 

wodnych. Wózków takich używano w Starożytnej Grecji 

podczas uroczystości pogrzebowych do przewożenia zmar-

łego „bohatera - wodza - naczelnika”. Wózek jest dowodem 

na istniejące na Śląsku w tamtym okresie ożywione kontakty 

i znaczne wpływy cywilizacji śródziemnomorskiej.

Osiemnastowieczny pałac w Kobierzycach przebudo-

wany w 1884 roku w stylu neobarokowym i neorene-

sansowym przez Carla von Ratha, pioniera w branży 

cukrowniczej, pełni obecnie, po kapitalnym remoncie 

w 1997 roku, funkcję siedziby Urzędu Gminy Kobierzyce.

 W wielu miejscowościach (Solna, Ko-
bierzyce, Cieszyce, Pustków Żurawski, Magnice, 
Bielany Wrocławskie, Biskupice Podgórne, Wierz-
bice) znajdują się pałace i dwory, stanowiące 
dawniej siedzibę właściciela wsi, właścicieli ma-
jątków ziemskich czy fabryk. Do ciekawszych 
tego typu obiektów na terenie gminy należy 
XVIII – wieczny pałac w Kobierzycach.
 
 W pałacu w Kobierzycach znajduje 
się wystawa prezentująca  „Skarby Ziemi Ko-
bierzyckiej” stanowiąca część skarbu arche-
ologicznego odkrytego podczas budowy ob-
wodnicy autostradowej w pobliżu Domasławia. 
Podczas prac ratowniczych odkryto ponad 100 
ciałopalnych grobów komorowych z kultury 
halsztackiej (700 - 400 r. p.n.e.). To zamożne 
społeczeństwo miało swoje elity, wykształciło 
warstwę „arystokracji” rodowej, sprowadzało 
luksusowe przedmioty z kolonii greckich i od 
Etrusków. 



 W Gminie Kobierzyce stworzone zostały dobre 
warunki do aktywnego wypoczynku. Przez północną 
część gminy (długość około 15 km), przez miejscowo-
ści: Wysoka, Ślęza, Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały 
i Biskupice Podgórne, poprowadzony jest spacerowy 
żółty szlak turystyczny „Wokół Wrocławia” (cała dłu-
gość szlaku wynosi 135 km).

 Szczególnie zachęcamy do spaceru z miejsco-
wości Wysoka do Bielan Wrocławskich przez miejsco-
wość Ślęza (której nazwa pochodzi od malowniczej rze-
ki Ślęzy). Na terenie wsi czeka na turystę wiele atrakcji: 
na obszarze prawie 40 ha zobaczymy zespół dworski 
ze średniowieczną wieżą mieszkalną, do której w XVI 
wieku dobudowano renesansowy zamek oraz park ze 
stawem, pomostami i plażą. 

W miejscowości Krzyżowice przy stadninie koni mieszczącej się 

na terenie PZS nr 1 znajduje się oznakowana ścieżka konna pro-

wadząca leśnymi i polnymi drogami w kierunku Owsianki.

Na terenie Zamku Topacz znajduje się Muzeum Moto-

ryzacji, z imponującą kolekcją ponad 80 pojazdów, za-

wierającą wszystkie seryjnie produkowane motocykle 

w Polsce, pojazdy PRL-u oraz luksusowe samochody 

marki Rolls&Roys i Bentley.



W Arkalandii w Bielanach Wrocławskich oprócz am-

fiteatru i miejsca, gdzie odbywać się mogą różne 

imprezy kulturalno - rozrywkowe, znajdują się ciągi 

spacerowe, siłownia zewnętrzna, skate - park, wie-

lofunkcyjne boisko i dwa place zabaw. 

Na trasie szlaku rowerowego prowadzące-

go przez teren Gminy Kobierzyce (o długo-

ści 41,5 km) znajdują się tablice z opisem 

najciekawszych zabytków oraz plany 

miejscowości, oznakowano również miej-

sca wypoczynku.
Zabytkowy szpaler zieleni - aleja topolowa w Magnicach.

 W Bielanach Wrocławskich po obejrzeniu gotyc-
kiej świątyni i renesansowego drewnianego dworu, war-
to spędzić czas w Arkalandii - nowoczesnym, świetnie 
zaprojektowanym terenie rekreacyjnym.

 Miłośników jazdy konnej zapraszamy do Chrzano-
wa oraz do Magnic. Znajdą tam oni ośrodki jeździeckie 
oferujące aktywny wypoczynek w siodle, jazdę konną 
dla początkujących i zaawansowanych, a dla dzieci prze-
jażdżki na kucyku. 

 Typowo nizinny charakter terenu Gminy Kobie-
rzyce, a co za tym idzie brak większych różnic wysokości 
w terenie, liczna sieć dróg gminnych o niewielkim natę-
żeniu ruchu oraz bliskość Masywu Ślęży, celu weeken-
dowych wyjazdów mieszkańców regionu sprawia, że na 
drogach Gminy Kobierzyce zobaczyć możemy sporo ro-
werzystów. Przez gminę przebiega popularny turystycz-
ny szlak rowerowy z Wrocławia do Sobótki o długości  
82 km. 

 Przez wiele miejscowości Gminy Kobierzyce pro-
wadzi również, wytyczony w 2011 roku, oznaczony sym-
bolem rowerzysty, szlak rowerowy, tworzący pętlę, której 
początek i koniec znajduje się w Kobierzycach przy Alei 
Pałacowej.



Tereny Gminy Kobierzyce to w przeważającej części tere-

ny rolnicze. Aż 84 % powierzchni gminy to użytki rolne, 

dominują tu gleby żyzne, o bardzo wysokiej jakości: czar-

noziemy, brunatne, pseudobielicowe. 

W Europie Kobierzyce znane są jako miejsce, w któ-

rym narodziło się rolnictwo biodynamiczne. W 1924 

roku w pałacu w Kobierzycach gościł Rudolf Steiner, 

filozof, pedagog, twórca szkół walfdorfskich. Wygło-

sił on tutaj cykl wykładów, zapoczątkowując tym sa-

mym rozwój rolnictwa biodynamicznego na świecie.

 Charakter Gminy Kobierzyce w ciągu ostatnich 
kilku lat zmienił się z typowo rolniczego w rolniczo – prze-
mysłowy. Rolnictwo stanowi tu ciągle, dla dużej części 
mieszkańców, główne źródło utrzymania. Gmina jest 
ważnym w Województwie Dolnośląskim producentem 
zbóż, buraków cukrowych, rzepaku i ziemniaków.

 Najważniejszym świętem rolników jest coroczne 
Święto Plonów, czyli Dożynki Gminne, podczas których 
poświęcony zostaje chleb upieczony ze zboża zebrane-
go w danym roku, prezentowane są wieńce dożynko-
we, występują gminne zespoły muzyczne, odbywają się 
również wielkie koncerty popularnych gwiazd muzyki 
pop.

 Prowadzona już od średniowiecza intensywna 
produkcja rolna spowodowała wylesienie terenów obec-
nej Gminy Kobierzyce. Zachowały się jednak stare zabyt-
kowe aleje drzew oraz parki wokół pałaców i dworów, 
m.in.: w Królikowicach, Kobierzycach, Krzyżowicach, 
Pustkowie Żurawskim, Tyńcu Małym, Ślęzie, Wierzbi-
cach.

 W krajobrazie Gminy Kobierzyce dominują pola 
uprawne, niewielki procent gruntów stanowią łąki, sady 
i nieużytki.  Uprawa roślin ozdobnych na nasiona prze-
mienia olbrzymie połacie pól w kolorowe, pachnące 
łąki.






