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Uczciliśmy pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem

Pożegnanie

Żałoba narodowa skończyła się w niedzielę 18 kwietnia o godz. 24.00. W naszych sercach, sercach Polaków, smutek i niepogodzenie pozostaną jednak jeszcze
na wiele dni.

W dniach szczególnego smutku
i żalu składamy najszczersze
kondolencje i wyrazy współczucia

Rodzinom i Bliskim
Wszystkich

Ofiar
Tragicznego lotu do Katynia
Wstrząśnięci do głębi
rozmiarami tej tragedii
Oddajemy hołd wszystkim ofiarom
W imieniu mieszkańców
Gminy Kobierzyce
Wójt Gminy
Ryszard Pacholik

Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Czerwiec

Katastrofa prezydenckiego samolotu Tu-154M
pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób,
jest trudna do zrozumienia i pojęcia. Śmierć 96
ludzi, pasażerów, którzy lecieli, aby uczcić pamięć ofiar katyńskich jest niewyobrażalną stratą, stratą na wielu płaszczyznach. Stratą narodową, stratą intelektualną, a przede wszystkim
utratą dla wielu z nas najbliższych, ukochanych
ludzi. W związku z żałobą narodową wszystkie
imprezy kulturalne i sportowe w Gminie Kobierzyce zostały odwołane. Na znak żałoby flagi
przed budynkiem Urzędu zostały opuszczone
do połowy masztu i ozdobione kirem. W Urzędzie Gminy Kobierzyce wyłożona została księga
kondolencyjna do której wpisywali się mieszkańcy naszej gminy, którzy chcieli pożegnać
tragicznie zmarłych. Aby uczcić pamięć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii
Kaczyńskiej oraz wszystkich ofiar katastrofy, została zorganizowana uroczystość żałobna. Miała ona miejsce 16 kwietnia br. w Kobierzycach.
Pożegnanie tragicznie zmarłych 10 kwietnia
Polaków rozpoczęło się mszą, którą odprawił
ksiądz Andrzej Olejnik. Wzięło w niej udział 13
pocztów sztandarowych z terenu naszej gminy.
Po zakończeniu mszy przedstawiciele władz
gminy, przedstawiciele uczniów złożyli wieńce i zapalili znicze przy pomniku sybiraków.
Następnie wszyscy, licznie przybyli uczestnicy
przeszli do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach. W GCKiS uczciliśmy minutą
ciszy tragicznie zmarłych Polaków. Następnie
Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce podzielił się z przybyłymi swoimi przemyśleniami
i odczuciami związanymi z tragedią, która miała miejsce 70 lat temu w Katyniu i z tragedią,

która miała miejsce 10 kwietnia. Na spotkaniu
w GCKiS mieliśmy również możliwość spotkania się z przedstawicielką dolnośląskiej rodziny
katyńskiej z panią Zuzanną Goman. Ponadto
obejrzeliśmy krótki film przypominający zdarzenia, które miały miejsce w 1940r. w Katyniu,
a także wysłuchaliśmy przemówienia, które Prezydent Lech Kaczyński miał wygłosić 10 kwietnia 2010r. w Katyniu. Całą uroczystość uświetnił
występ chóru Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu „Ars Cantandi”, a także młodzież
z sekcji wokalnej EMA wraz z instruktorami.
W holu została wyłożona księga kondolencyjna, w której każdy mógł dokonać wpisu. Goście
Gminnego Centrum Kultury i Sportu rozeszli
się do swoich domów w ciszy, w poruszeniu.
Dzisiaj zadajemy sobie wiele pytań dlaczego, po co, jaki jest sens w tak dramatycznych
zdarzeniach. Nikt nie potrafi dać jednoznacznej odpowiedzi. Kolejny raz przekonujemy się
jednak, że życie ludzkie jest bardzo kruche
i musimy przede wszystkim dbać i kochać naszych bliskich, a także pamiętać, że codzienna
życzliwość wobec ludzi, których spotykamy
jest bezcenna.
Maria Okraszewska
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Ogłoszenia Praca
Panu Franciszkowi Paszkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

syna
składają
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Kobierzyce
i jednostek organizacyjnych

Firma ESTER - producent ogrodzeń w Małuszowie, zatrudni osobę na stanowisko
asystenta biurowego.
Wymagania:
- wykształcenie średnie (mile widziane
osoby z doświadczeniem),
- biegła znajomość programów Word i
Excel.
Zadania: fakturowanie, sporządzanie
ofert, przygotowywanie i przyjmowanie
zamówień.
Płaca zależna od kwalifikacji.
Termin składania ofert do 30 maja.
Tel.: 602 239 462,
e-mail: ester@home.pl

Radni i Przyjaciele z Gminy Kobierzyce

Ogłoszenia drobne
Rehabilitacja po udarze mózgu, operacji, urazie; leczenie bólów kręgosłupa. Wizyty domowe tel. kom.
Kierownik referatu
Zastępca kierownika
Komunikacja zbiorowa, interwencje

880 316879.
Cyklinowanie, lakierowanie, szpachlowanie, układanie parkietu, tel. 692-109-308.
Zapraszamy do nowootwartego butiku w Kobierzycach ul. Robotnicza 6. Kolekcja odzieży z Włoch.
Tel. 607-19-16-18.
Do wynajęcia miejsce na tipsy. Studio Prestiż, Aneta Janczak. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, masaże
ciała ul. Witosa 17, Kobierzyce tel. 0506156992.
Nowo otwarta hurtownia materiałów budowlanych KM – Tani Dom zaprasza w godzinach: pon.-piąt.
od 7.30 do 17.00, sobota od 8.00 do 14.00. Cieszyce, ul. Kasztanowa 20a (róg Krótkiej) tel. (071) 39 08 910.
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 8-30 arów (wg. potrzeby) w Kobierzycach. Tel. kom.
694 247 249.
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Wierzbicach tel. 509-909-383.
Sprzedam pół bliźniaka we wsi Pełczyce tel. 509-909-383.
Materiały budowlane, betoniarnia Pełczyce tel. 509-909-382, 71/71-17-054.
Zapraszamy do nowo otwartego salonu optycznego w Kobierzycach od poniedziałku do piątku,
ul. Spółdzielcza 4, tel. 508-327-187.
Wynajmę miejsce na reklamę w Kobierzycach przy kościele. Telefon komórkowy 698 425 882.
Nowo otwarty „Gabinet Rollmasażu” zaprasza wszystkich na zabiegi odchudzania i modelowania
sylwetki. Pełczyce ul. Kwiatowa 22 (koło betoniarni) tel. kom. 500-57-69-75.
I ty możesz zarobić na reklamie - nie ograniczaj swoich możliwości. Dołącz do dobrze prosperującej
grupy dystrybutorów FM Group. Szczegółowe informacje w godz.: 11:00 - 17:00 pod nr telefonu 727 90 43 61
Sprzedam mieszkanie w Pustkowie Żurawskim o powierzchni 40 m2. Cena 100 tys. zł. Kontakt 696-305-260.
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Gmina roku 2009
Kobierzyce - to najlepsza gmina na Dolnym Śląsku w kategorii „Gmina Roku 2009”, tak zdecydowała kapituła konkursu „Gazety Wyborczej Wrocław Złote
Jedynki”. Wyniki konkursu ogłoszono 24 marca podczas XI Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie-Zdroju.
Konkurs ten organizowany jest przez Gazetę
Wyborczą razem ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Promocji Dolnego Śląska
oraz Regionalną Izbą Obrachunkową we Wrocławiu, w
którym nagradzane są najlepsze dolnośląskie gminy.
Celem konkursu jest wyłonienie oraz wyróżnienie
najlepszych pod względem
gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców
i przedsiębiorstw gmin w
naszym województwie. Samorządy oceniane były w
trzech kategoriach : „Gmina 20-lecia”, „Gmina Roku
2009”, „Odkrycie Roku 2009”.
W dwóch pierwszych kategoriach gminy oceniane
były według metodologii
opracowanej przez dr Małgorzatę Pietę-Kanurską z
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, natomiast w trzeciej kategorii metodologia została opracowana przez Gazetę Wyborczą, która
chciała przyznać nagrodę za innowacyjne rozwiązanie. W skład kapituły konkursu wchodzili: Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Marek Łapiński, Wojewoda Dolnośląski Rafał
Jurkowlaniec, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Marek Mielczarek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska Sławomir
Najnigier, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Bogdan Cybulski, Prezes Dolnośląskiej Izby
Gospodarczej Zbigniew Sebastian, Redaktor
Naczelny Gazety Wyborczej Jerzy Sawka, Dy-

fot. Mieczysław Michalak

rektor Sprzedaży Gazety Wyborczej Oddział
Wrocław Ilona Byra.
W kategorii I czyli „Gmina 20-lecia” zwyciężył Nowogrodziec. Kapituła konkursu badała
poziom oraz dynamikę rozwoju gmin Dolnego
Śląska. W celu wyboru najdynamiczniej rozwijającej się gminy w latach 1999-2008 do analizy
wybrano następujące cechy: ilość pracujących
na 1000 mieszkańców, dochody budżetów
gmin na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000
mieszkańców. W kategorii „Gmina Roku 2009”,
w której to Gmina Kobierzyce zwyciężyła, wyboru dokonywano w analogiczny sposób do

kategorii I z uwzględnieniem wskaźników za
rok 2009: ludność, pracujący ogółem, dochody
budżetów gmin ogółem, podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON ogółem.
W kategorii III „Odkrycie Roku 2009” zwyciężyła Kudowa Zdrój. Przy tym wyborze oceniane były innowacyjne i kreatywne rozwiązania
gmin z Dolnego Śląska.
Gmina Kobierzyce jest laureatem nagrody
Złote Jedynki Gazety Wyborczej drugi rok z rzędu. W tym roku w kategorii „Gmina Roku 2009”
drugie miejsce zajęła Legnica, a trzecie Jelenia
Góra.
Maria Okraszewska

O dopłatach i zmianach w budżecie

Pierwsza wiosenna sesja
XLIII Sesja Rady Gminy Kobierzyce, która miała miejsce 31 marca br. przebiegła w nastroju wiosennym, porządkując sprawy istotne dla życia gminy.
Radni omówili i podjęli siedem uchwał. Jedną z najważniejszych decyzji na tej sesji było
przyznanie dopłat dla gospodarstw domowych
oraz obiektów użyteczności publicznej, którzy
są odbiorcami usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków na terenie gminy. Po
uwzględnieniu dopłaty stawka z m3 odprowadzenia ścieków wynosić będzie 3,29 zł. +7%VAT.
Należy przypomnieć, iż na poprzedniej sesji
radni odrzucili wniosek o podniesieniu taryf za

ww. usługi. Zgodnie jednak z prawem nowe
taryfy weszły w życie z dniem 1 kwietnia mimo,
iż Rada Gminy nie wyraziła swojej akceptacji.
Dopłaty również wchodzą w życie z dniem
1 kwietnia br. Ponadto na sesji podjęto m.in.
uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2010. Artur Cierczek, Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury i Sportu, złożył sprawozdanie
z działalności GCKiS w roku 2009. Natomiast
Bożena Noga, inspektor ds. profilaktyki uzależ-

nień, przedstawiła raport z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2009r. oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2009r.
Maria Okraszewska
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Zapraszamy do oddania krwi!
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kobierzyce do udziału w akcji zbiórki krwi,
która odbędzie się 7.06.2010r. w Szkole Podstawowej w Kobierzycach. Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem,
dla pacjentów oczekujących na zabiegi chirurgiczne, ofiar wypadków. Oddajecie Państwo
450ml krwi, co stanowi tylko 8-9% ogólnej
objętości krwi krążącej dorosłego człowieka ,
a Wasz organizm odtworzy utraconą ilość krwi
bardzo szybko.
Samo oddanie krwi to zaledwie kilka minut
a Wasza krew uratuje niejedno ludzkie życie!
Kto może być dawcą krwi?
Krwiodawcą może być każda pełnoletnia
osoba ważąca powyżej 50kg i ciesząca się
ogólnie dobrym stanem zdrowia.
Bezwzględne przeciwwskazania do oddania krwi:
• ciężkie choroby układu pokarmowego,

krążenia, oddechowego, moczowego i nerek,
kiła, cukrzyca
• zakażenie chorobami zakaźnymi ( np. HIV,
żółtaczka)
• używanie środków psychotropowych
• choroby krwi, nowotwory złośliwe, łuszczyca
Czasowa niezdolność do oddania krwi:
• zabieg operacyjny , endoskopia, tatuaż,
przekucie uszu i piercing - uniemożliwiają oddawanie krwi na okres 6 miesięcy od momentu
ich wykonania
• pobyt w zakładzie karnym oraz 6 miesięcy
po jego opuszczeniu
• okres miesiączkowania i 3 dni po jego zakończeniu
• przebyte infekcje, gorączka powyżej 38º,
przyjmowanie antybiotyków-dwa tygodnie od
zakończenia objawów
i leczenia
• szczepienia przeciw: grypie, żółtaczceprzynajmniej na 48 godzin

• okres ciąży i 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży
Pamiętaj! Oddając krew ratujesz życie!
Czekamy na Państwa 7 czerwca 2010r w godzinach od 9 do 12 w Szkole Podstawowej
w Kobierzycach.

3 Maja w Kobierzycach
Godz. 12 – uroczysta msza św. W kościele
parafialnym w Kobierzycach
Godz. 13 – Kobierzycka Majówka (w programie m.in. występy zespołów GCKiS,
moc atrakcji dla dzieci i młodzieży, zabawa taneczna z zespołem „Nietykalni”)

Kilka pytań do

Sołtys z Biskupic Podgórnych
W biuletynie samorządowym „Moja gmina - moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców Gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Jana Fronię,
który jest sołtysem wsi Biskupice Podgórne od 2005 roku.

- Na czym Pańskim zdaniem polega rola
sołtysa?
- Po pierwsze jest to funkcja reprezentacyjna, gdyż jestem przedstawicielem społeczności
wiejskiej na forum gminy. Sołtys w moim odczuciu musi być osobą, która powinna dbać
o wizerunek i rozwój wsi, w której mieszka.
Większość drobnych spraw mieszkańcy i tak załatwiają we własnym zakresie, natomiast moim
obowiązkiem jest dbałość o interesy ogółu.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- Zgadzam się z tym w całej rozciągłości.
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Bycie sołtysem nie jest łatwe, gdyż często rozwiązując jakiś problem, nie da się zadowolić
wszystkich. Muszę często przypominać ludziom, że w takich sytuacjach najlepszy jest
kompromis i wypracowanie takiego rozwiązania, które by nie krzywdziło nikogo. Proszę mi
wierzyć- niekiedy jest to bardzo trudne!
- Jaki jest Jan Fronia prywatnie?
-Wydaje mi się, że jestem klasycznym przykładem tzw. „normalnego człowieka”. Jak każdy
mam wady i zalety, choć samemu trudno jest
ocenić, które z nich dominują. Czasami coś ,
co ja uważam za moją zaletę, przez innych postrzegane jest jako wada- i na odwrót. Mam
swoje pasje. Jedną z nich jest czytanie książek
historycznych. Szczególnie interesują mnie życiorysy Polaków żyjących w XVII wieku.
- Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
- Zdecydowanie nie. Jestem ugodowy , czasami aż do przesady. Zdarza się , że ustępuję
nawet wtedy, gdy wiem, że racja jest po mojej
stronie- po to by nie generować konfliktów.
Sam nie jestem do końca przekonany, czy takie
postępowanie jest właściwe, ale taki po prostu
jestem.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w
sprawowaniu funkcji sołtysa?
- W zasadzie jest tylko jedna drobna sprawa.
Chciałbym, aby gminny urząd był otwarty nieco dłużej. Pracując zawodowo w drugiej części
Wrocławia, nie mogę zdążyć do Kobierzyc, by
załatwić jakąś sprawę. Nie wszystko można
uzyskać za pomocą rozmowy telefonicznej lub
drogą mailową. Przydałyby się po prostu ela-

styczne lub ruchome godziny pracy gminnych
urzędników.
- Co Pan uważa za swój największy sukces
w pracy sołtysa?
- Mam nadzieję, że te największe sukcesy
dopiero przede mną. Ze spraw istotnych, które
są oczywiście nie tylko moją zasługą, to wymieniłbym budowę sieci kanalizacyjnej w naszej
wsi oraz estetyczny wygląd Biskupic Podgórnych. Dbałość o ten element, to jedna ze spraw,
która szczególnie leży mi na sercu.
- Ulubiona potrawa?
- Bardzo lubię tradycyjne polskie gołąbki,
zawijane w liść kapusty, bez sosu.
- Ulubiony napój?
- Są takie dwa- woda mineralna niegazowana, a na upały- zimne piwo.
- Ulubione zajęcie?
- Odpowiem przekornie. Będąc raczej bardzo zapracowaną osobą marzyłaby mi się taka
sytuacja, w której mógłbym przez dłuższy czas
zwyczajnie poleniuchować. Po prostu nic nie
musieć robić!
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Gdyby to było możliwe (a niestety nie jest!),
chciałbym zwiedzić Wrocław i okolice w latach
20- tych ubiegłego wieku. Z bardziej realnych
spraw, to wybrałbym się w długą podróż po południowej Argentynie.
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend, czy tez fikcji literackiej by się Pan
przyrównał?
- Ja do żadnej. Może to ja będę pierwowzorem dla jakiejś postaci.
Rozmawiał - Janusz Kołodziej
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Pozyskujemy kolejne fundusze unijne

Świetlica w Małuszowie już za parę miesięcy
W dniu 4 marca 2010r. została zawarta
umowa o przyznaniu pomocy finansowej z
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania „Odnowa i Rozwój Wsi” pomiędzy Gminą Kobierzyce a Samorządem Województwa
Dolnośląskiego na realizację budowy świetlicy
wiejskiej w miejscowości Małuszów. Dofinansowanie będzie pochodzić z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Starania o pozyskanie środków pieniężnych
rozpoczęły się ponad rok temu. Został złożony
wniosek o dofinansowanie w kwocie 500.000
zł., w którym planowany koszt budowy całej
świetlicy wynosił 1.594.320.05zł. W wyniku
oszczędności przetargowych, tzn. wyboru oferenta, który zaproponował niższą kwotę na realizację budowy świetlicy, wartość zadania została obniżona do kwoty ok. 788.000 zł. Wobec
powyższego dotacja również będzie niższa,
gdyż nie może przekraczać 50% wartości zadania netto. Przetarg wygrała firma Spółdzielnia

Rzemieślnicza Środa Śląska Waldemar Strugała. Umowa z wykonawcą robót budowlanych
została podpisana w dniu 4 czerwca 2009r.,
obejmuje łącznie budowę sześciu świetlic w
miejscowościach: Małuszów, Damianowice,
Magnice, Szczepankowice, Owsianka, Budziszów. Zakończenie inwestycji planowane jest
na jesień 2010r.
Powierzchnia zabudowy świetlicy w Małuszowie będzie wynosić 294,1 m2,w tym powierzchnia użytkowa 245,6 m2. Będzie to jedna
z największych świetlic w Gminie Kobierzyce z
dwoma salami wielkości 27,09 m2 i 56,57 m2,
które poprzez przesuwaną ścianę będą się łączyć w jedną dużą salę o powierzchni ponad 83
m2. Ponadto z jednej z sal będzie można wyjść
na duży taras z widokiem na boisko sportowe
przylegające do świetlicy. Nowością jest to, iż
powstanie tam szatnia dla sportowców, pokój
dla trenerów oraz magazyn na sprzęt sportowy. Przy świetlicy zostaną stworzone miejsca
parkingowe, dojście dla pieszych do budynku,
a przy wejściu głównym zostanie wykonany

podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren
wokół obiektu przeznaczony został na teren
zielony i rekreacyjno-wypoczynkowy. Świetlica
będzie ogólnodostępna dla wszystkich chętnych, w tym dzieci i młodzieży. Dzieci znajdą
tam opiekę wychowawczą w czasie wolnym od
zajęć szkolnych, pomoc w nauce, będą mogły
atrakcyjnie spędzać czas wolny. Dorośli mieszkańcy będą mogli organizować spotkania, zebrania wiejskie, zajęcia kulturalne, rozrywkowe
i sportowe, imprezy okolicznościowe i plenerowe. Świetlica powinna stać się lokalnym ośrodkiem życia kulturalnego, pełniącym funkcje
kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne i
opiekuńcze.
Maria Okraszewska

Co wiemy o azbeście i jak można go usunąć?
Czym jest azbest?

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in.
odporność na wysoką temperaturę, działanie
mrozu, kwasów, substancji żrących, a także
elastyczność stosowany był szeroko od ponad
100 lat w około 3000 wyrobów przemysłowych
(gł. płyty ceramiczno-azbestowe stosowane m.
in. do pokrycia dachów, elewacji ścian szczytowych budynków mieszkalnych). Dziś jednak
wiemy, że jest on szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały
zakazane. W Polsce czyny te zagrożone są karami grzywny, ograniczenia lub pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat (Ustawa z dnia
19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest, Dz.U. z 2004 r., nr 3 poz.
20 z późn. zm.)

Szkodliwość azbestu

Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie włóknistej.
Pęczki włókien mogą rozszczepiać się na włókna kilkudziesięciokrotnie cieńsze niż ludzki
włos, kruszą się i łamią – przedostając się do
atmosfery. Oddychanie powietrzem, w którym
znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:
* pylicy azbestowej
* łagodnych zmian opłucnowych
* raka płuc

* międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości).
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia,
gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek
uszkodzenia wyrobów zawierających azbest
(np. łamanie, kruszenie cięcie). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i
możliwość wdychania ich do płuc. Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia.

Kto i do kiedy powinien usuwać azbest?

Wyrobów azbestowych nie powinno się
usuwać własnymi sposobami (grozi to przedostaniem się włókien azbestowych do atmosfery). Usuwaniem tego typu wyrobów zajmują
się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.
Dysponując specjalistycznym sprzętem, osoby
prowadzące prace rozbiórkowe są wyposażone
w środki ochrony indywidualnej, m.in. maski filtrujące powietrze oraz kombinezony ochronne,
a także przeszły stosowne szkolenie.
O wymaganiach w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest
mówi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia
23 października 2003r. (Dz. U. nr 192, poz. 1876
ze zm.), w szczególności o tym, iż:
„§2.1. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów
zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłu-

żej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.”
„§7.1. Właściciel, zarządca lub użytkownik
miejsc, w którym był lub jest wykorzystywany
azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów
zawierających azbest, poprzez sporządzenie
spisu z natury.
2. Inwentaryzację przeprowadza się w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:
1) załączniku nr 2 do rozporządzenia – o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;
1) załączniku nr 3 do rozporządzenia – o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
4. Informację, o której mowa w ust.3, właściciel,
zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch
egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej marszałkowi województwa;
2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres
jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
5. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
6. Informacja podlega corocznie aktualizacji w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.”
Elżbieta Nawrocka
Ciąg dalszy w następnym numerze
„Moja Gmina Moja Wieś”
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Duży ruch na gminnych budowach

Wiosenne ożywienie inwestycyjne
Po okresie wyjątkowo ciężkiej w tym roku zimy, która w istotny sposób wpłynęła na wstrzymanie wielu inwestycji, w Gminie Kobierzyce widać wyraźne
ożywienie, głównie dotyczące prac związanych z budową dróg i sieci kanalizacyjnej.
- Czy to oznacza, że w naszej gminie rozpoczyna się okres kolejnej ofensywy inwestycyjnej – z tym pytaniem zwracam się do
Ryszarda Pacholika, Wójta Gminy Kobierzyce,
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oraz Piotra Ligasa, zastępcy kierownika referatu
budownictwa w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
Ryszard Pacholik – Tak, to prawda. Z zadań
strategicznych – kontynuowana jest budowa

Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Rozstrzygnięto już przetarg na budowę obwodnicy Tyńca Małego, która połączy się rondem z
AOW na wysokości drogi nr 35. Mam nadzieję,
że w tym roku zapadną już wiążące decyzje odnośnie budowy obwodnic Małuszowa i LG.
- A co z inwestycjami drogowymi realizowanymi przez
Urząd Gminy w innych miejscowościach?
Piotr Ligas – Trwa budowa ulicy Witosa w Kobierzycach oraz budowa ciągu pieszego przy rondzie
w tej miejscowości. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec czerwca bieżącego roku. Do
finału zbliżają się już prace w miejscowości Wysoka (ul. Chabrowa
oraz chodnik przy ul. Radosnej).
Zakończono już prace przy budowie parkingu przy ul. Kolejowej w
Bielanach Wrocławskich. Dobiegły
też końca prace związane z inwestycją drogową w Domasławiu (ul.
Akacjowa i ul. Badydy).
- Wiosna to w Gminie zwykle
czas na rozstrzygnięcie przetargów dotyczących nowych
inwestycji. Czy w tym roku jest
podobnie?
Nakładki bitumiczne w Bielanach Wrocławskich
Ryszard Pacholik – Tak. Rozstrzygnięto już przetarg na przebudowę drogi i chodników w
Kuklicach. Trwają przetargi na podobne zadania w Małuszowie i w
Tyńcu Małym. Projektujemy przebudowę ulicy Szkolnej w Szczepankowicach i chodnika przy ulicy
Dębowej w Żernikach Małych.
Piotr Ligas – Po rozstrzygnięciu przetargów na budowę dróg
o nawierzchni wzmocnionej oraz
nakładkach bitumicznych, zostaną wytypowane drogi w kolejnych miejscowościach gminy.
Zostało też zawarte porozumienie
o dofinansowaniu przez Gminę
Kobierzyce kolejnej inwestycji,
dotyczącej wykonania nakładki
bitumicznej wraz z poszerzeniem
drogi powiatowej, łączącej miejscowości Księginice i Domasław.
Ryszard Pacholik - Dodajmy,
że na podstawie opinii i uwag
mieszkańców tych miejscowości
naszej gminy, w których położono
już nakładki bitumiczne (Bielany
Wrocławskie, Ślęza, Wysoka, DoBudowa kanalizacji w Rolantowicach

inwestycje

masław, Tyniec Mały) można śmiało stwierdzić,
że ta technologia zdała egzamin i dlatego będziemy ją sukcesywnie wdrażać w kolejnych
miejscowościach Gminy Kobierzyce.
- Jak przebiegają prace związane z oświetleniem dróg?
Piotr Ligas - Trwa budowa oświetlenia ulic
w Bielanach Wrocławskich i wielu innych miejscowościach naszej gminy. Zgodnie z projektem, zarówno słupy, jak i lampy
oświetleniowe mają estetyczny
wygląd, są energooszczędne i
funkcjonalne.
Ryszard Pacholik - W tym
roku planujemy ogłosić przetarg
na wykonanie oświetleń dróg w
następnych miejscowościach (w
tym osiedla mieszkaniowego w
Wysokiej oraz drogi powiatowej
Bielany – Wysoka).
- W naszym biuletynie pisaliśmy wielokrotnie o pracach
związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Jak obecnie przebiega ten proces?
Piotr Ligas – Główne prace
koncentrują się w południowej
części naszej gminy. Wykonywane są rurociągi przesyłowe
do oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim z kierunków
Wierzbice, Solna i Żurawice. Na
wniosek mieszkańców w pierwszej kolejności czynności związane z układaniem sieci kanalizacyjnej prowadzone są na obszarach
rolnych tak, by inwestycja ta w jak
najmniejszym stopniu wpłynęła
na utrudnienie prac polowych.
Ryszard Pacholik – Przekazano już plac pod budowę wodociągu w miejscowości Cieszyce.
Będą też prowadzone prace w
Krzyżowicach, Wysokiej, Solnej i
Pełczycach.
- Na jakim etapie jest budowa świetlic wiejskich?
Ryszard Pacholik – Dobiegła
końca budowa świetlicy wiejskiej
w Pustkowie Wilczkowskim. Do
końca bieżącego roku zamierzamy dokończyć budowę takich
obiektów w miejscowościach
Małuszów, Owsianka, Magnice,
Damianowice, Szczepankowice,
Budziszów. Rozpoczniemy budowę świetlicy w Chrzanowie.Takie
obiekty powstaną też w Wierzbicach, Racławicach Wielkich,
Cieszycach, Wysokiej i Tyńcu nad
Ślężą. Zamierzenia są ambitne,
ale wierzę, że uda się je zrealizować.
Piotr Ligas - Wykonano też

przyszkolne place zabaw w Kobierzycach, Pustkowie Wilczkowskim, Tyńcu Małym. Trwa wymiana nawierzchni placu zabaw w przedszkolu
samorządowym w Bielanach Wrocławskich. W
Domasławiu kontynuowane są prace w związku z zagospodarowaniem terenu zielonego w
rejonie kościoła.
Ryszard Pacholik - Rozstrzygnięto już przetarg na zagospodarowanie terenu zielonego w

Kobierzycach. Ogłosiliśmy też przetarg na wykonanie terenu rekreacyjno- sportowego przy
osiedlu „Arkadia” w Bielanach Wrocławskich.
Śmiało możemy powiedzieć, że po okresie
zimy w naszej gminie zapanowało prawdziwe
wiosenne ożywienie nie tylko w przyrodzie, ale
i w inwestycjach!
Rozmawiał - Janusz Kołodziej

Budowa świetlicy w Szczepankowicach

Oświetlenie ulic w Wierzbicach
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Warsztaty profilaktyczno- plastyczne

I Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej
Z myślą o możliwości rozwoju małego
dziecka poprzez muzykę, zrodził się pomysł na
zorganizowanie Gminnego Przeglądu Piosenki
Dziecięcej, który w tym roku nosił nazwę ,, Radosna wiosna.”
Przegląd został przygotowany przez nauczycielki z przedszkoli w Bielanach Wrocławskich i Kobierzycach. Zaproszenie do udziału
w uroczystości przyjęły wszystkie placówki
przedszkolne funkcjonujące na terenie naszej
gminy. W dniu 22.04.2010r, w Przedszkolu Samorządowym w Bielanach Wrocławskich roz-

brzmiewały głosy dziecięce, które zachęcały
licznie zgromadzoną publiczność do wspólnej
zabawy. Oklaskom i wiwatom nie było końca.
Wszyscy uczestnicy I Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej otrzymali dyplomy i upominki. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom
za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu
występów dzieci. Wierzymy, że wspólnie organizowane spotkania muzyczne staną się naszą
tradycją!
Renata Milewska
Wioletta Nowak

Już się odbył

Warsztaty profilaktyczno - plastyczne

I Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy Biblijnej

Zabawy
z gliną

I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej został rozstrzygnięty. Zapowiedziany w październiku ubiegłego roku projekt edukacyjny dla szkół podstawowych z Gminy Kobierzyce odbył się 5 marca. W konkursie uczestniczyły 4 szkoły.

Komisję konkursową tworzyli ksiądz proboszcz Andrzej Ćwik z parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej i Bożego Ciała w Wierzbicach,
nauczyciele katecheci z poszczególnych szkół
( Justyna Pacholik z Kobierzyc, Alicja Brzęcka
z Pustkowa Wilczkowskiego, Olga Awakowicz
z Bielan Wrocławskich i Anna Miszon z Pustkowa Żurawskiego) oraz Krystyna Witamborska,
emerytowany nauczyciel polonista. Drużyny
rywalizowały między sobą w 5 konkurencjach.
Najwyżej punktowany był etap sprawdzający
wiedzę z zakresu 15 przypowieści z Ewangelii
według świętego Mateusza. Do zdobycia dla
swojej szkoły było tutaj aż 90 punktów. Była to
konkurencja decydująca o zajęciu poszczególnych miejsc. Ponadto uczestnicy prezentowali
swoje umiejętności recytatorskie, plastyczne,
muzyczne. W jednej z konkurencji należało
ułożyć puzzle na czas. Trzeba przyznać, że ry-

8

walizacja była bardzo
wyrównana, uczniowie
byli świetnie przygotowani, różnice w punktach za poszczególne
miejsca były niewielkie.
Można powiedzieć, że
każda ze szkół konkurs
zaliczyła na piątkę. Test
został napisany na ponad 90 proc., widać było
ogromne zaangażowanie wszystkich drużyn
w poszczególne konkurencje. Miło było patrzeć,
jak dzieci prezentują
swoje talenty. IV miejsce zdobyła drużyna ze szkoły podstawowej w
Kobierzycach, III miejsce szkoła podstawowa z
Bielan Wrocławskich, drugie miejsce przypadło
w udziale szkole z Pustkowa Wilczkowskiego,
natomiast pierwsze miejsce, nieznaczną przewagą punktów, szkoła gospodarzy z Pustkowa
Żurawskiego. Poza pamiątkowymi dyplomami,
każdy z 24 uczestników otrzymał upominek dla
siebie. Wszystkie drużyny zdobyły również nagrody do szkolnej biblioteki, w postaci zestawu
religijnych gier planszowych oraz egzemplarza
Pisma Świętego.
Można powiedzieć, że I Międzyszkolny Konkurs Biblijny powiódł się, zarówno pod względem zainteresowania ze strony nauczycieli i
uczniów, jak i organizacyjnym. Szkoła Podstawowa z Pustkowa Żurawskiego myśli już o kolejnym przyszłorocznym projekcie.
Anna Miszon

Na początku marca w Szkole Podstawowej
w Pustkowie Żurawskim odbyły się II otwarte
warsztaty profilaktyczno - plastyczne, w ramach
szkolnego projektu „Mamo, Tato - pobaw się ze
mną”.

Tematem drugiej edycji warsztatów był
„Mały artysta - czyli zabawy z gliną”. Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Kłapkowska - artysta
plastyk. Podczas zajęć nauczyliśmy się wspólnie rzeźbić, lepić i modelować w glinie. Pani
Kasia pokazała rodzicom i dzieciom w jaki sposób można wykonać ładną ozdobę wiosenną z
gliny. Wśród wielu prac pojawiły się motylki, dinozaury, samoloty, kwiaty i wiele praktycznych
naczyń - miseczki, kubki. Na nasze zaproszenie
odpowiedziało wielu rodziców - było nas ponad 30 osób, z czego bardzo się cieszymy. Po
skończonej pracy Pani Kasia zabrała wszystkie
nasze prace do swojej pracowni, gdzie zostaną
wypalone w piecu. Teraz wszyscy czekamy na
końcowy efekt. Serdecznie pragniemy podziękować Pani Katarzynie za pomoc przy organizacji i prowadzeniu warsztatów.
Aleksandra Kropp

edukacja
Turniej Jednego Wiersza

Szkolne spotkanie z poezją
9 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich odbył się Międzyszkolny Turniej Jednego Wiersza o Bielański Laur Poetycki.
Jego hasło brzmiało - „Ja i świat”.

Inicjatorami i organizatorami imprezy byli
Dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych we
Wrocławiu Robert Gawłowski oraz nauczycielka języka polskiego w bielańskiej placówce
Katarzyna Grymuza. W konkursie wzięli udział

uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych ze
Szkół Podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich.
Turniej miał na celu odkrywanie i rozwijanie
młodych talentów literackich oraz animowa-

nie i promowanie twórczości poetyckiej wśród
uczniów szkół podstawowych Gminy Kobierzyce. Uczestnicy prezentowali utwory wyrażające
uczucia i emocje związane z przeżywaniem
różnych problemów otaczającego nas świata oraz ukazujące człowieka w zmieniającej
się szybko rzeczywistości. W przerwie, podczas której uczeń kasy piątej, Andreas Heczko
uświetnił spotkanie grą na trąbce, odbyła się
narada Jurorów.
Bielański Laur Poetycki przyznano Aleksandrze Kuczyńskiej, uczennicy piątej klasy
Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach
Wrocławskich, na miejscu drugim uplasowała
się Paulina Nowak, z klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Kobierzycach, natomiast trzecie
miejsce zajęła Natalia Piasta, uczennica piątej
klasy Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim. Wszystkim uczestnikom wręczono
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Najpiękniejsze owoce dziecięcej twórczości
zostaną teraz zebrane i wydane w specjalnym
tomiku poetyckim. Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku zostanie zorganizowany II Międzyszkolny Turniej Jednego Wiersza o Bielański
Laur Poetycki, który być może będzie się cieszył
jeszcze większym zainteresowaniem, niż ten z
roku 2010.
Katarzyna Grymuza

Pożyteczna akcja

Pierwsza pomoc już w przedszkolu
W Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach pojawili
się goście ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach pani
Wioletta Rumian wraz z uczniami z klas IV i V, którzy przeprowadzili instruktaż z udzielania
pierwszej pomocy. Dzieci z naszego przedszkola zapoznały
się z podstawowymi zasadami
udzielania pierwszej pomocy:
od prawidłowego wezwania
pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie
poszkodowanej. Wielokrotnie
trenowały na fantomach takie
czynności jak: sprawdzanie oddechu czy sztuczne oddychanie. Każde dziecko
otrzymało telefon, na którym trenowało wybieranie numeru alarmowego 112 oraz sposób
informowania dyspozytora o zdarzeniu. Dzieci

Aleksandra Kuczyńska, kl. 5a

„Lustro”

Spójrz mi w oczy
Odbicie lustrzane,
Pnącza kwiatów
W wianki związane.
Złote włosy,
Jak kłosy na polu.
Czarny wachlarz rzęs
Do słońca dobrnąć chce.
Twoje usta jak wino, czerwone
Nucą pieśni miliony.
podczas ćwiczeń były bardzo przejęte i podekscytowane faktem, że to w dużej mierze one
same mogą komuś uratować życie.

Płomień twego serca niebawem zgaśnie,
A ty głęboko zaśniesz.

Halina Waligórska
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Podsumowanie Projektu: „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

Wsi spokojna, wsi bezpieczna?
„Wsi spokojna, wsi wesoła (…)” – tak o renesansowej wsi pisał poeta Jan Kochanowski.

Jaki jest natomiast obraz wsi z początku XXI
wieku? To pytanie zadali najpierw sobie, a później uczniom szkół w naszej gminie przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
oraz OR KRUSU w osobach : Mariusza Płachciaka (Radcy OIP Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu) oraz Grzegorza Juskowiaka i Andrzeja Nowakowskiego (St.insp. OR KRUS we
Wrocławiu). Przyjęli oni zaproszenie nauczycielki – Agaty Bracichowicz i przeprowadzili cykl
zajęć, których adresatami byli uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Kobierzycach
oraz Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim. Prelegenci próbowali odpowiedzieć
oczywiście na pytanie: Czy współczesny rolnik,
mieszkaniec wsi, przestrzega podstawowych
zasad bezpieczeństwa w czasie całorocznych

prac zarówno na terenie własnego obejścia jak
i w polu? Uczniowie dowiedzieli się, że statystyki biją na alarm, gdyż co roku z powodu wypadków przy pracach gospodarskich odnotowuje
się wiele wypadków trwałego kalectwa, a nawet śmierci zarówno wśród dorosłych, jak i - co
tragiczniejsze – wśród dzieci. Żeby osiągnąć cel
projektu, czyli uświadomić uczniom – młodym
mieszkańcom wsi, jakie są zagrożenia chorobowe i wypadkowe, występujące w środowisku
wiejskim oraz aby upowszechnić zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, sięgnięto po aktywne metody przekazywania informacji. Młodzież analizowała statystyki, uczestniczyła w
debacie, oglądała instruktażowy film animowany, który w sposób humorystyczny obrazował
gospodarskie życie rodziny Porażków, których

nierozważne zachowanie rzeczywiście prowadziło do wielu
porażek. I w tym wypadku okazało się , że „Śmiech niekiedy
może być nauką” i skutecznym
narzędziem edukacji. Wielu
uczniów otrzymało edukacyjne książki i broszurki. Formą
prezentacji projektu były konkursy pod hasłem: „Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”. W gimnazjum uczniowie
musieli wykazać się wiedzą
teoretyczną i odpowiedzieć na
szereg bardzo trudnych pytań
rozwiązując test. W szkołach
podstawowych natomiast były
to konkursy plastyczne. W każdej z wymienionych szkół jury
wyłoniło i nagrodziło 24 osoby, doceniając wiedzę, talent i
pomysłowość licznego grona
uczestników. Nagrodami w
konkursie – oprócz oczywiście
bezcennej nagrody, jaką jest
zdobyta przez uczniów wiedza,
były ufundowane przez OIP PIP
oraz OR KRUS: wieża, radiomagnetofony, mp3,
piłki, zestawy sportowe, encyklopedie, słowniki, plecaki, budziki oraz gry edukacyjne. W
sumie 72 dzieci otrzymało wspaniałe nagrody
rzeczowe. Uczniom gratulujemy dużej wiedzy
i umiejętności plastycznych, a ich rodzicom takich zdolnych dzieci.
Realizatorzy projektu mają jednak nadzieję,
że nie atrakcyjna nagroda rzeczowa a świadomość zagrożeń i ich konsekwencje w przyszłości będą wystarczającą motywacją do tego,
by przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, jakim jest
własne gospodarstwo.
Agata Bracichowicz
Małgorzata Kokolska

W trosce o naszą planetę

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Kobierzycach
SOS – to Ziemia woła ludzi,
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić.
SOS – ratujmy siebie sami.
SOS – do siebie wysyłamy…
22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kobierzycach obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI.
Tego dnia ludzie na całym świecie łączą się ze
sobą w obronie największego dobra – wspólnego domu całej ludzkości, naszej planety. Ziemia byłaby oazą piękna i pełna spokoju, gdyby
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nie my – ludzie. Zadymiliśmy ją, zaśmieciliśmy,
niszczymy zieleń, zatruwamy wodę, nie pozwalając żyć roślinom, zwierzętom i sobie. Być może
uda nam się odwrócić zło, jakie zafundowała
nam cywilizacja. Musimy dołączyć do przyjaciół Ziemi i wspólnie z nimi walczyć o nasz
dom. Dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kobierzycach poprzez zajęcia edukacyjne w
kwietniu, gazetki informacyjne i uroczyste apele chcą zasygnalizować wszystkim zagrożenia
wynikające z dalszego niszczenia otaczającego

nas środowiska. Kolejny raz aktywnie wzięliśmy
udział w zbiórce surowców wtórnych w ramach
gminnego konkursu „Myślę, więc segreguję”.
Zebraliśmy w pierwszym etapie około 1300 kg
makulatury, 820kg nakrętek i kilkadziesiąt kilogramów zużytych baterii.
Wszystkim dzieciom i rodzicom zaangażowanym w tę działalność na rzecz ochrony
środowiska – serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

sport
Szybkie tempo na budowie hali

Dodatkowa trybuna na ponad 200 miejsc!!
Cały czas toczy się praca przy budowie hali sportowo-widowiskowej w Kobierzycach.
Główne prace trwają obecnie
w środku budynku. Te czynności
są najbardziej czasochłonne.
Dla nas czytelników, potencjalnych widzów widowisk sportowych i kulturalnych, ważną
informacją jest, że trwają prace
nad wykonaniem dodatkowej
trybuny, która zwiększy liczbę
miejsc siedzących do około 700
przy pierwotnie planowanej
ok. 480. W każdy poniedziałek przedstawiciele inwestora
oraz wykonawcy spotykają się
na tzw. radzie budowy gdzie
omawiane są wszystkie istotne
dla postępu inwestycji sprawy. Wykonawcy obiecują, że
dotrzymają terminów, a my
od sezonu 2011/12 będziemy
świadkami ciekawych widowisk
sportowych z udziałem naszych
przedstawicieli dyscyplin halowych oraz interesujących wydarzeń kulturalnych.
Wojciech Duczek

Integracja i sport

Wywiad z Prezesem LG Chem- Park Kye Young

- Dlaczego firma LG Chem zdecydowała
się wesprzeć finansowo piłkarki ręczne KPR
i piłkarzy Galakticos Solna?
Inwestując w Polsce, LG Chem nie skupia
się tylko na rozwoju samej firmy, lecz pragnie,
by w równym stopniu rozwijało się również

społeczeństwo regionu, w którym
nasza firma prowadzi działalność.
Właśnie dlatego
w Siedzibie Spółki
podjęto decyzję o
wsparciu klubów
sportowych gminy
Kobierzyce.
- Czy wśród
pracowników
z LG Chem jest
duże zainteresowanie sportem?
Park Technologiczny LCD posiada już własną
ligę piłki nożnej.
W zeszłym roku
drużyna LG Chem
wygrała ligę Clustra. Piłka nożna jest szczególnie popularna i lubiana przez młodych pracowników. Dzięki działalności sportowej nasi
pracownicy mają więcej przyjemności z pracy.
Ostatnio jeden z naszych pracowników wystartował w Maratonie, odbywającym się w Pradze,

osiągając bardzo dobry wynik. Mam w planach
w przyszłości w Parku Technologicznym LCD
organizować więcej imprez w różnych dyscyplinach sportowych.
- Jakie dyscypliny sportowe Pan Prezes
lubi najbardziej oglądać, a jakie sam uprawia?
Tak jak w Europie, w Korei dużym zainteresowaniem cieszą się mecze piłki nożnej, które
sam z przyjemnością oglądam. Szczególnie
lubię koreańskiego zawodnika, Park Ji Sung,
grającego w Manchester United. Jeżeli chodzi
o mnie, to w Korei od czasu do czasu grałem w
Sepak Takraw, specjalną odmianę piłki siatkowej, granej nogą. W weekendy grywam jeszcze
w golfa.
- Czy firma LG Chem zamierza w przyszłości rozszerzyć swoją ofertę sponsorską w
dziedzinie sportu w Gminie Kobierzyce?
Zaczęliśmy skromnie, zamierzamy kontynuować rozpoczętą działalność. Na razie jesteśmy
pierwszą firmą w Parku Technologicznym LCD,
która postanowiła wesprzeć finansowo działalność sportową w regionie, ale mam nadzieję,
że w ślad pójdą także inne koreańskie firmy.
Rozmawiał – Janusz Kołodziej
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sport

moja gmina - moja wieś

Cenna inicjatywa

LG Chem pomaga naszym klubom!
Bardzo miła uroczystość odbyła się 15 kwietnia w sali zarządu Urzędu Gminy w Kobierzycach.
Gośćmi byli prezes LG CHEM Poland Park
Kye Young wraz z dyrektorem Ju Lee Yong
Girl oraz przedstawiciele dwóch klubów sportowych z naszej gminy tj. Klubu Piłki Ręcznej
Gminy Kobierzyce oraz Galakticos Solna. Kluby
te zostały wybrane przez LG Chem Poland na
beneficjentów spośród kilku, których foldery
informacyjne zostały wcześniej przekazane
koreańskiej firmie. Na wstępie uroczystości gospodarz spotkania Wójt Ryszard Pacholik, przywitał gości oraz podziękował Firmie LG Chem
i bezpośrednio prezesowi Kye Park Kye Young
za zaangażowanie oraz wykazanie inicjatywy
we wsparciu klubów sportowych z terenu naszej gminy. Pani Sekretarz Maria Wilk wyraziła
nadzieję, że to jest dopiero początek wspierania przez firmę naszych sportowców, a pierwszy krok jest właśnie czyniony. Prezes LG Chem
przedłożył umowy przygotowane przez koreańską stronę, które podpisane zostały przez
prezesów: KPR Kobierzyce – Zbigniewa Dobrzańskiego oraz Galakticos – Artura Machurę.
Pan Prezes Park zadeklarował, że będzie starał
się namówić do współpracy przy wspomaganiu klubów sportowych z terenu naszej gminy
inne firmy potentata branży elektronicznej LG.
Miłym gestem okazały się upominki przygotowane przez obdarowane kluby dla strony koreańskiej. Dwie zawodniczki KPR Anna Szumna
oraz Agnieszka Łukuć wraz z trenerką Renatą

Jastrzębską wręczyły prezesowi wyczynową
piłkę ręczną podpisaną przez zawodniczki, koszulkę z napisem „Przyjaciel KPR Kobierzyce”
oraz duże oprawione zdjęcie juniorek młodszych wraz z podpisami. Prezes Galakticos Artur
Machura wręczył piłkę podpisaną przez zawod-

ników z Solnej. Po oficjalnej części przy kawie
i słodkim poczęstunku rozmawiano o sporcie a
uroczystość zakończyła się wspólną fotografią
uczestników spotkania.
Wojciech Duczek

Juniorki młodsze w najlepszej 16 w Polsce!

Awans KPR- u !!!

Bardzo emocjonujący był udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych
zawodniczek KPR Kobierzyce. Zawody odbyły
się w dniach 23-25.04 w Świebodzinie, a nasze
dziewczęta uzyskały kolejno następujące wyniki:
KPR – TOMEX KRAKÓW 35:35 (18:17), KPR –
KS SUCHEDNIÓW 48:18 (21:9), LIDER ŚWIEBODZIN – KPR 36:42 (16:21)
Nasz zespół wystąpił w składzie: Monika
Kaźmierska – 36 bramek (najlepsza zawodniczka turnieju), Paulina Wojda – 32, Aleksandra
Chołodowska – 18, Martyna Michalak – 17, Jolanta Lech – 7 Anna Szumna – 5, Alicja Węgrowska – 4, Katarzyna Niziołek – 4, Katarzyna Ruszel – 2, Marta Wyszyńska, Ewelina Fryga oraz
bramkarki Sandra Paszkowska i Natalia Barczak.
Trenerem zespołu jest Renata Jastrzębska, a
trenerem bramkarek Jerzy Dyrkacz. Dziewczęta
zajęły 2 miejsce ulegając zespołowi z Krakowa
różnicą tylko 1 bramki w końcowym rozrachunku !! Półfinały Mistrzostw Polski odbędą się w
dniach 7-9 maja.
Wojciech Duczek
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