BIULETYN
BIULETYN SAMORZĄDOWY
SAMORZĄDOWY •• ISSN:
ISSN: 1644-55-11
1644-55-11 •• WYDANIE
WYDANIE BEZPŁATNE
BEZPŁATNE •• NR
NR 68 (96)
(134)• CZERWIEC
• SIERPIEŃ 2012
2009

informacje gminne

moja gmina - moja wieś

Ważne telefony
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy

Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk

Stowarzyszenie LIDER A4
71 36 98 128
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127

Rafał Krasicki
Kierownik referatu
Piotr Ligas
Zastępca kierownika
Komunikacja zbiorowa, interwencje
Małgorzata Seredyńska
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
Wodociągi, kanalizacja, melioracje
Grzegorz Morawski
Dariusz Mirek
Drogi gminne i infrastruktura Joanna Najmrodzka
Architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
Zdzisław Skrzyniarz
Katarzyna Domańska
Gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
Magdalena Cendrowicz
Monika Szczęśniak
Gospodarka komunalna
Jarosław Komorowski
Zbigniew Ratajewski
Elżbieta Nawrocka
Ochrona środowiska
Monika Pilichowska

71 36 98 214
71 36 98 191

Co to jest Stowarzyszenie LIDER A4 - czyli Lokalna Grupa Dziłania?
To partnerstwo mieszkańców i podmiotów
(przedsiębiorców, JST, NGO) z gmin: Kobierzyce,
Kąty Wrocławskie, Siechnice, Żórawina, powołane
dla wdrażania programu LEADER na tym obszarze.
Realizujemy powierzone nam przez samorząd
województwa dolnośląskiego zadania, związane
z realizacją celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest
to organizacja pozarządowa o szczególnym statusie Lokalnej Grupy Działania (LGD). Organem
stowarzyszenia prócz Walnego Zebrania, Zarządu
i Komisji Rewizyjnej jest Rada Stowarzyszenia składająca się z reprezentantów wszystkich 3 sektorów
partnerstwa. Ich zadaniem jest ocena wniosków
o dofinansowanie operacji składanych przez
mieszkańców i podmioty z obszaru LGD w ogłaszanych konkursach.
Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju?
To jeden z najważniejszych dokumentów Lokalnej Grupy Działania (LGD), który wskazuje cele
i kierunki rozwoju. Podaje najważniejsze informacje o obszarze, a także zasady i możliwości dofinansowania inicjatyw mieszkańców i organizacji
w ramach środków przyznanych na wdrażanie LSR.
Jak wspieramy mieszkańców, przedsiębior-
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ców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego?
W ramach ogłaszanych konkursów każdy
może złożyć wniosek na dofinansowanie inicjatywy. W naszej ofercie znajdują się następujące
typy działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi, małe projekty.
Aby projekt mógł być współfinansowany ze
środków LGD musi być on zgodny z celami ogólnymi i szczegółowymi zawartymi w LSR, oraz
uzyskać jak największą liczbę punktów w ramach
lokalnych kryteriów wyboru. Cyklicznie organizujemy też szkolenia z różnych dziedzin, m.in. wypełniania wniosków o dofinansowanie, czy technik wytwarzania rękodzieła. Organizujemy także
wyjazdy dla twórców i producentów lokalnych na
różnorodne wystawy i targi.
Adres biura: ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce. Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek 7.30 – 15.30; środa 8.30 – 16.30.
Telefon/faks: 71 311 11 35. Więcej informacji
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.lider-a4.pl. Zapraszamy!
Małgorzata Żurawska

Stowarzyszenie LIDER A4 organizuje bezpłatne warsztaty dla organizacji i mieszkańców z terenu LGD z decoupage (to metoda dekorowania przedmiotów za pomocą naklejania papierowych
serwetek lub specjalnego papieru) i bibułkarstwa. Na terenie Gminy Kobierzyce warsztaty z bibułkarstwa odbędą się w Pustkowie Wilczkowskim 14 i 28 sierpnia w godz. od 17 do 20.00 (w świetlicy
wiejskiej). Pozostałe terminy i miejsca warsztatów dostępne są na stronie www.lider–a4.pl. Zgłoszenia prosimy przesyłać na biuro@lgd-a4.pl. Zapraszamy.

OGŁOSZENIE LIDER A4
Stowarzyszenie Lider A4 – zaprasza na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków na dofinansowanie operacji z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” (Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW
2007-2013), które odbędą się w następujących terminach: 6.09.2012 godz.16 -18.30 w GOKiS Kąty
Wrocławskie, 7.09.2012 godz. 16 -18.30 w GOK Żórawina. Planowany termin naboru wniosków od
14 września do 28 września 2012. Zgłoszenia prosimy przesyłać na biuro@lgd-a4.pl. Zapraszamy.

OGŁOSZENIE
Poradnia Ginekologiczna NZOZ Twój Lekarz w Kobierzycach zaprasza na bezpłatne badania
cytologiczne w ramach Programu Profilaktycznego Raka Szyjki Macicy. Badania obejmują grupę
wiekową pomiędzy 25 a 59 rokiem życia i są wykonywane co 3 lata. Wizyty prosimy ustalać telefonicznie pod numerem telefonu: 71 311-12-36; 71 311-11-60.
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy,
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1, tel./fax 71 342 30 43

telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce Marii Wilk tel. 71 36 98 125
pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: info@ugk.pl

Redaguje zespół: Wojciech Duczek, Agnieszka Jankowska - Jakus,
Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej, Piotr Kopeć, Elżbieta Regulska,
Wiesław Rytelewski, Anna Wilisowska, Maria Wilk, Małgorzata
Żurawska
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Ważne dla rozwoju Gminy Kobierzyce

Umowy podpisane – rusza praca
W dniu 20 lipca br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce Wójt Ryszard Pacholik podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zespołu szkolno-przedszkolnego
ze świetlicą, który powstanie w miejscowości Wysoka.
towych warunkach będą
mogły zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności.
Kolejnym
dokumetem, który został podpisany była umowa na
zadanie pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym”. Jej
podpisanie odbyło się
w dniu 27 lipca br. Wykonawca został
wyłoniony
w trybie przetargowym,
a
zostało
Wójt Gminy Kobierzyce podpisuje umowę na budowę zespołu
nim
konsorszkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym
cjum firm: Berger
Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia nymi (parkingami na 88 miejsc postojowych),
oraz Berger Bau GmbH z Passau. zatokami autobusowymi, placami utwardzanymi, obiektami małej architektury oraz obiekPrzedmiot zamówienia stanowi:
tami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną.
budowa zespołu szkolno-przedW Zespole w Tyńcu Małym będą się znajdowały
szkolnego wraz ze zjazdami
też m.in.: place zabaw dla dzieci (przedszkole),
w drogę publiczną, budową
plac do imprez plenerowych ze sceną, plac apeodcinków dróg publicznych,
lowy, urządzenia sportowe: bieżnie, trasa do biedrogami wewnętrznymi, chodgów długodystansowych, pagórek saneczkowy.
nikami, ścieżkami rowerowymi,
Podpisanie umowy na wykonanie projektu zespołu szkolno-przedszkolnego
Zgodnie z umową budowa zespołu powinna
miejscami postojowymi zewnętrzw Wysokiej
zkończyć się w 2014 roku.
Maria Okraszewska
Wykonawcą jest firma „Metropolis Pracownia
Projektowa” ze Szczecina, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym. W zespole
będzie się znajdował m.in. oddział przedszkolno-żłobkowy, kuchnia wraz ze stołówką, świetlica. Cześć szkolna jest przewidziana dla ok. 270
uczniów klas I-III i ok. 270 uczniów klas IV-VI. Ponadto w ww. kompleksie oprócz sal dydaktycznych znajdą się m.in. dwie sale gimnastyczne, sale
komputerowe, sala plastyczno-techniczna. Będzie
to nowoczesny obiekt, w którym dzieci w komfor-

Spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Wrocławskiego

Samorządowe tematy

6 lipca w Ślęzie odbyło się trzecie już w tym roku posiedzenie samorządowców z terenu Powiatu Wrocławskiego. Organizatorem spotkania była Gmina Kobierzyce
oraz Powiat Wrocławski. W roli gospodarza i prowadzącego spotkanie wystąpił Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.
W Ślęzie wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele Powiatu spędzili blisko trzy godziny
debatując o najważniejszych problemach związanych z bieżącą działalnością samorządów. Najwięcej emocji wzbudził jak zawsze temat stanu
dróg w Powiecie Wrocławskim. Podczas spotkania
poruszono również kwestię współpracy z organizacjami pozarządowymi, gospodarki odpadami
oraz planowania przestrzennego. Punktem wyjścia do dyskusji w tych obszarach były prezentacje przygotowane przez zaproszonych ekspertów.
Współpraca z trzecim sektorem.
Na spotkaniu 6 lipca rozmawiano również
o współpracy pomiędzy sektorem publicznym
a trzecim sektorem. Zauważono, jak ważne jest
to partnerstwo, omówiono jakie mogą wynikać
z niego korzyści i jakie niesie ze sobą problemy.
Rozwój kontrolowany.
Wśród tematów omawianych podczas spotkania znalazły się również kwestie związane z szeroko rozumianym planowaniem rozwoju. Witold
Warczewski z Urzędu Miejskiego w Siechnicach
przedstawił samorządowcom koncepcję ujednolicenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Drogowy problem.
Bardzo żywiołowy i stanowczy charakter miała
podczas spotkania wypowiedź Jana Żukowskiego, Wójta Gminy Żórawina, dotycząca stanu dróg
na terenie Powiatu Wrocławskiego po wprowadzeniu opłat za autostradę. - W efekcie takiego
rozwiązania kierowcy omijając autostradę kierują
się na nasze drogi, co skutkuje zwiększeniem natężenia ruchu, powodującym realne zagrożenie
dla bezpieczeństwa
mieszkańców oraz
degradację
dróg
przez ciężki transport i tranzyt – mówił Wójt. Niestety
problem, dotkliwy
obecnie szczególnie
dla Gmin Sobótka,
Jordanów
Śląski
i Żórawina, będzie
z czasem narastał
i rozprzestrzeniał się
na inne gminy.
- Ten temat dotyczy nas wszystkich,

dlatego musimy przyjąć wspólne stanowisko
w tej sprawie – przyznali zgodnie samorządowcy uczestniczący w spotkaniu. Wójtowie i burmistrzowie wspólnie ze starostą zamierzają wkrótce
złożyć swoje postulaty dotyczące obecnej sytuacji
na ręce przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie w tym obszarze.
Joanna Brodowska
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Za akcję „Pola nadziei”

Podziękowanie
W dniu 18 lipca br. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odebrał z rąk Beaty Hernik-Janiszewskiej z Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” podziękowanie
za aktywne włączenie się szkół i przedszkoli z terenu Gminy Kobierzyce w akcję zbierania funduszy na rzecz dzieci z wrocławskiego hospicjum.
Przypomnijmy, iż zbiórka odbyła się w ramach
kampanii „Pola Nadziei”. Jej celem jest nie tylko
pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz
także propagowanie niesienia bezinteresownej
pomocy.
Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi,
ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając
o chorych i cierpiących.
Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.
Maria Okraszewska

W Wysokiej i Żernikach Małych

Nowy punkt rejestracji pojazdów

Urząd bliżej mieszkańców
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu uruchomiło przy ul. Karkonoskiej 45 (na terenie firmy CMP Holding,
I piętro, pok. 111) nowy punkt rejestracji pojazdów. W dniu 4 lipca uroczystego otwarcia placówki dokonali
członkowie Zarządu Powiatu Wrocławskiego ze starostą Andrzejem Szawanem na czele.
Punkt rejestracji pojazdów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
- Taka lokalizacja punktu stanowi duże udogodnienie zwłaszcza dla mieszkańców południowo-zachodniej części Powiatu Wrocławskiego
– mówi starosta Andrzej Szawan. – Wydział komunikacji w starostwie obsługuje dziennie około 230
osób. Działalność nowego punktu rejestracji po-

Czas festynów
trwa…
Okres letni to dobry czas na organizację zabawy na
świeżym powietrzu dla dzieci i dorosłych. W lipcu
odbyły się festyny w Wysokiej i Żernikach Małych.

jazdów pozwoli usprawnić obsługę naszych klientów. Temu celowi służyło również uruchomienie
kilka miesięcy temu elektronicznego systemu kolejkowego w wydziale. – Dzięki wprowadzonym
udogodnieniom funkcjonalnym nasi mieszkańcy
mogą szybko i sprawnie załatwiać swoje sprawy
w urzędzie – dodaje starosta Andrzej Szawan.
Joanna Brodowska

Zabawy i śmiechu było co nie miara. Dzieci szalały na dmuchanych zjeżdżalniach i trampolinach,
brały udział w konkurencjach sportowych i zajadały się smakołykami.
Dorośli też mogli sprawdzić swoją sprawność
sportową oraz potańczyć. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych. Mieszkańcom Wysokiej
i Żernik dopisywały humory, zabawa była wyśmienita!
Czesław Czerwiec Radny Gminy, Stanisław
Iwach sołtys Wysokiej oraz Andrzej Krzesłowski sołtys Żernik Małych i Racławic Wielkich dziękują za
organizację imprezy dyrektorowi oraz pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, radom sołeckim obu miejscowości, a także
wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach festynów.
Maria Okraszewska
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Miejsca, które warto odwiedzić

Wakacyjne propozycje cz. II
Wakacje w pełni, a my przedstawiamy kolejne propozycje miejsc, które warto odwiedzić w Gminie Kobierzyce. Trzeba przyznać, że stawy są naprawdę
urokliwe…
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Kolonie w Świnoujściu

Wakacyjne pozdrowienia!
Serdeczne pozdrowienia i podziękowania przesyłają dzieci ze Świnoujścia z obozu wypoczynkowego zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Kobierzyc.
Mimo nie najlepszej pogody bawimy się wesoło. Dużo spacerujemy, byliśmy na wycieczce
w Międzyzdrojach, chodzimy na koncerty do
amfiteatru i na dyskoteki, kąpiemy się w morzu
i spędzamy miło czas na plaży. Byliśmy również na
wycieczce w Niechorzu w „Hyde Parku” i w latarni
morskiej. Uczestniczymy też w bardzo ciekawym
festiwalu „Karuzela Country”. Spotykamy wielu
znanych aktorów, reżyserów, ludzi polityki i kultury, łowiąc ich autografy.
Wcześniej dzieci uczestniczyły w turnusie
w Pobierowie, a czeka nas jeszcze wypoczynek
w Dziwnowie i na Suwalszczyźnie. Z letnich wędrówek wrócimy 20 sierpnia.
Dzieci i wychowawcy
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Akcja charytatywna w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym

Nadzieja
zamiast kwiatka
W Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym zakończenie roku szkolnego było inne niż zazwyczaj.
A wszystko przez pomysł, który zrodził się
wśród nauczycieli, aby namówić rodziców do
zrezygnowania z tradycyjnego dziękowania
i żegnania się z nami kwiatkami.

Na przekór pogodzie

To nic, że padał deszcz...
Dzieci, które przebywają na wypoczynku w Sarbinowie zorganizowanym przez firmę „Z buta”,
mimo kiepskiej pogody, nie narzekały na brak atrakcji. Spacery brzegiem morza do pobliskiego
Sarbinowa i Mielna dostarczyły im wielu pięknych wrażeń i pozwoliły zaczerpnąć pełną piersią
nasyconego jodem powietrza.

I choć dotychczas prawie cały czas padał
deszcz - dobry humor ich nie opuszcza. W oczekiwaniu na słoneczne i morskie kąpiele koloniści
zwiedzili Kołobrzeg, popłynęli statkiem „Santa
Maria” oraz uczestniczyli w wycieczce do Koszalina, skąd kolejką wąskotorową pojechali do
pobliskiego Manowa, by tam przy ognisku z kiełbaskami w miłym otoczeniu okolicznej przyrody
spędzić czas na grach i zabawach. Dla wielu dzieci
był to pierwszy przejazd pociągiem w życiu, więc
z zapartym tchem, ale też z lekką obawą wsiadały do odkrytego wagonu. Zajęcia sportowe, gry
i zabawy integracyjne oraz konkursy są stałym
punktem programu i doskonałym sposobem na
wyzwolenie ich kreatywności i energii do działań
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zespołowych i pracy indywidualnej. Z wrodzoną
i typową dla tego wieku ciekawością obserwują
zmiany zachodzące w nadmorskim krajobrazie,
uczą się współdziałania w grupie i samodzielności
podczas wykonywania codziennych obowiązków.
Nagradzani upominkami i słodyczami chętnie
uczestniczą w zabawach i turniejach rekreacyjnosportowych niejednokrotnie pokonując dziecięcą
nieśmiałość. Ogromną radość sprawił dzieciom
występ artystów cyrkowych, a szczególnie popis
akrobatów i klauna. Na szczęście słońce właśnie
zagościło nad polskim morzem, więc teraz już niczego do pełni szczęścia nie brakuje.
Opiekunowie i uczestnicy
kolonii w Sarbinowie

Zaproponowaliśmy, aby pieniądze zamiast
na kwiaty przeznaczyć na konkretny cel: budowę „Przylądka Nadziei” - kliniki onkologicznej
dla dzieci. Pomysł tyle szczytny, co szalony. Aby
wybudować klinikę potrzeba ze stu milionów
złotych, co taka mała wiejska szkółka może? Zaprosiliśmy do nas Fundację „Na Ratunek Dzieciom
z Chorobą Nowotworową”, budującą „Przylądek
Nadziei”. Przyjechały trzy śliczne, roześmiane,
młode wolontariuszki, rozstawiły elementy dekoracyjne promujące Fundację oraz nową klinikę
i kwestując, z puszkami w dłoniach, witały rodziców i uczniów wchodzących na uroczystość
zakończenia roku do szkoły. Z radością zauważyliśmy, że rodzice i dzieci przychodzili bez kwiatów,
świadczyło to o zaufaniu do nas i było wyrazem
poparcia dla nowatorskich, odważnych i szlachetnych decyzji. Uzbierała się kwota 3570,83 zł. Przed
społecznością szkolną wystąpił Prezes Fundacji
Grzegorz Dzik i publicznie oświadczył, że Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się sfinansować
budowę „Przylądka Nadziei” dla dzieci chorych na
raka w wysokości osiemdziesięciu pięciu milionów złotych. To był piękny dzień: przyczyniliśmy
się do budowy kliniki dla ciężko chorych dzieci,
uratowaliśmy setki kwiatów, zaświeciło słońce
i zaczęły się wakacje!
Joanna Waszkiewicz
Nauczycielka języka angielskiego
w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym

rozmaitości
W przedszkolu „Złote Krople”

Jak powstaje film
Projekt: „Jak powstaje film?”, to okazja edukacyjna stworzona dla dzieci z przedszkola „Złote Krople” w Bielanach Wrocławskich przy współpracy z producentem
telewizyjno-filmowym ATM.
Celem projektu było wzbudzenie zainteresowania dzieci etapami powstawania filmu i kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej
za pomocą dostępnych technik przy kreowaniu
własnej produkcji. Czas realizacji został rozłożony
na 5 dni. W programie projektu znalazło się zwiedzanie pomieszczeń ATM, gdzie dzieci zbierały
materiał badawczy wykonując szkice obiektów,
które wywarły na nich wrażenie. Ważnym punktem była zabawa tematyczna w kino, która sprawiła przedszkolakom wiele radości. Miały okazję
samodzielnie kupić bilet oraz przekąski, odnaleźć
miejsce na sali kinowej, które wcześniej sobie wybrały na mapce oraz oglądać kreskówki na dużym
ekranie. Ta część wprowadziła fabułę do projektu - skupiliśmy się na kreskówkach z elementem
pościgu silniejszego zwierzęcia za słabszym: „Wilk
i Zając”, „Tom i Jerry”, „Sylwester i Tweety”, Kojot
i Struś Pędziwiatr”, „Królik Buggs”. Program nazywał się: „Przedszkolny Maraton Filmowy POŚCIG”.
Ta tematyka ukazała młodym widzom skomplikowane sytuacje występujące w przyrodzie oraz
użyte przy niej środki służące uatrakcyjnieniu fabuły.
Kolejnymi etapami realizacji projektu było
tworzenie własnego scenariusza nowej kreskówki. Dzieci wybrały zwierzęta występujące w polskich lasach i tak powstały komiksy jako projekt
scenariusza, a następnie dzieci wcieliły się w role

wiewiórek, rysiów oraz leśniczych i stały się aktorami na planie filmowym. Większość zadań odbywała się na terenie przedszkola, które dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, plenerem
oraz sprzętem. Przy tworzeniu własnej kreskówki
przedszkolaki wykazały się talentem plastycznym
oraz aktorskim. Fabuła filmu o rysiu, wiewiórce

i leśniczym nie była zaplanowana. Przedszkolaki
spontanicznie wcieliły się w swoje role. Wiewiórki
bawiły się na gałęziach oraz biegały po lesie. Rysie
próbowały je schwytać, natomiast leśniczy pilnowali porządku. Powstała nawet gra, której zasady
dzieci samodzielnie wymyśliły.
Lucyna Minta, Alina Wieczorkiewicz

Pozytywnie zakręcone lato w „Pogodnej Chatce”

Z uśmiechem na ustach
W poszukiwaniu pozytywnych miejsc na mapie rodzinnych inspiracji nie można ominąć „Pogodnej Chatki”, na trwale wpisanej w bielański pejzaż placówek przedszkolnych. Kiedy dwa lata temu otwieraliśmy swoje podwoje naładowani pomysłami i chęcią działania, staraliśmy się stworzyć takie miejsce dla dzieci, oferujące
bogaty pakiet edukacyjny.
Jak co roku i te wakacje obfitują w atrakcyjny
pakiet zajęć dla dzieciaków w wieku od trzech
do pięciu lat. Chcemy by każdy dzień był dla
nich nową przygodą. Wędrujemy wspólnie przez
kontynenty i kultury świata, rozgrywamy bitwy,
budujemy kartonowe miasta i przenosimy się
w świat filmowych bohaterów. W programie są
także warsztaty umiejętnościowe w ramach wakacyjnej szkoły przetrwania, realizujące ideę twórczej rywalizacji i budowania ducha zespołu. Dzieci
podzielone na grupy wiekowe chętnie angażują
się w działania, stanowiąc kopalnię pomysłów
i źródło wzajemnej inspiracji. Zapraszamy do nas
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do
13:00. Z bogatym programem na każdy dzień,
uśmiechem na powitanie i ciastem z wiśniami,
czekamy na ciekawych świata i otwartych na innych poszukiwaczy miejsc uwolnionych od nudy.
Dzieci kochają nas za przyjazny klimat, otwartość i prawdę o sobie. Dorośli stają się mimo
woli przewodnikiem w odnalezieniu najlepszej

dla nich drogi rozwoju. Okazuje się, że wśród
wesołej zabawy można je nauczyć choćby tego,
by uważnie patrzyły na świat, umiały dostrzegać
diament na dnie kałuży, wodę w strumyku i czerpały radość z codzienności. Bo dzieci są naszą pasją i źródłem inspiracji. W oparciu o ich potrzeby
i motywacje tworzymy autorskie koncepcje, ale to

one wypełniają swój plecak treścią marzeń i doświadczanych zdarzeń. Kiedy ma się słońce w sobie, nawet deszczowe lato nie może być nudne.
Wanda Gołębiewska
wraz z zespołem „Pogodnej Chatki”
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Piknik rodzinny

W „Bursztynku” nie można się nudzić
Spotkanie z piratem Siwobrodym, konkursy i zabawy oraz pyszne jedzonko to atrakcje, które rodzice wspólnie z nauczycielkami zapewnili dzieciom
z punktu przedszkolnego „Bursztynek” w Żurawicach koło Pustkowa Żurawskiego.
We wtorkowe, kapryśne pod względem pogody, popołudnie dzieci z rodzicami stanęły do pojedynku z piratem, który odwiedził „Bursztynka”.
Po zmaganiach z nietypową „Macareną”, rzutach do celu, zagadkach i wielu innych konkursach udało się dzieciom pokonać przebiegłego
Siwobrodego. Ten dzień był wyjątkowy również
dlatego, że korsarz pasował na przedszkolaków
dzieci, które uczęszczały do „Bursztynka” przez
cały rok i obdarował upominkami również te, które dołączą do braci przedszkolnej od września.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za całoroczną pomoc i zaangażowanie w funkcjonowanie
naszego „Bursztynka”.
Pierwszy rok, pełen sukcesów, za nami.
Kamila Ginardo
Justyna Żak

Warto przyjść na zajęcia do świetlicy w Szczepankowicach

W wakacje dzieci się nie nudzą
Zajęcia w świetlicy środowiskowej w Szczepankowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Aktywne Szczepankowice”, cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży , a także ich opiekunów, którzy chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności wraz ze swoimi pociechami.

Kilka pytań do…

Sołtys Kowalski
z Chrzanowa
W biuletynie „Moja gmina, moja wieś” przedstawiamy sylwetki samorządowców Gminy Kobierzyce. Tym razem poznamy bliżej Janusza
Kowalskiego, sprawującego funkcję sołtysa
wsi Chrzanów od lutego 2011 roku.

Podopieczni chętnie uczestniczą w zajęciach
z arteterapii (terapia przez sztukę – zajęcia rozwijające zainteresowania, kształtujące wrażliwość
estetyczną, twórczą), w zajęciach socjoterapeutycznych z wykorzystaniem metod instrumentalnej psychoterapii przy pomocy biofeedback. Zarówno dzieci jak i dorośli uczestniczą w zajęciach
gimnastyki ruchowo–tanecznej. Szczególnym
powodzeniem cieszą się wszelkie gry zespołowe
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prowadzone na boisku. Jest to świetna oferta
na wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu, a przy tym zapewnia możliwość bezpiecznej
i atrakcyjnej formy opieki nad dziećmi podczas
długich wakacji.
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu: wtorki
od godz. 17.30 do 19.45; środy od godz. 16.00 do
20.00 - zajęcia ruchowe; czwartki od godz. 16.00
do 19.00. Serdecznie zapraszamy!
Małgorzata Żurawska

- Na czym Pana zdaniem polega rola sołtysa?
- Mimo, że jestem sołtysem z niezbyt dużym
doświadczeniem, mam już swoje spostrzeżenia.
Uważam, że sołtys powinien przede wszystkim
dbać o interesy mieszkańców wsi. Powinien
współpracować z gminnymi władzami, reprezentować mieszkańców i dbać, by ich potrzeby były
zaspokajane, w miarę możliwości władz samorządowych .
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- I to jeszcze jak!. Tak się utrwaliło w świadomości mieszkańców wsi, że gdy pojawiają się jakieś problemy, to przychodzą z nimi do sołtysa.
Początkowo myślałem, że sobie nie poradzę na
tym stanowisku, ale z czasem dzięki aktywnej postawie mieszkańców i ich zaangażowaniu, udało
nam się wypracować sensowny model współpracy, z czego jestem bardzo zadowolony.

ciąg dalszy na str. 9

rozmaitości
„Sołtys

Kowalski z Chrzanowa”

ciąg dalszy artykułu ze str. 8

- Jaki jest Janusz Kowalski prywatnie?
- Na pewno jestem człowiekiem wesołym, potrafię rozruszać towarzystwo. Staram się nikomu
nie przeszkadzać, potrafię służyć radą, ale i sam
chętnie słucham innych.
- Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
- Zdecydowanie nie. Wszyscy, którzy mnie
znają od dawna, mogą to potwierdzić. W życiu
zdarzają się różne sytuacje, ale ja nie umiem się
na nikogo obrażać. Uważam, że dobrą wolą i wzajemnym zrozumieniem można osiągnąć porozumienie i zażegnać konflikty.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Z perspektywy tych kilkunastu miesięcy,
mogę powiedzieć, że nie miałem większych problemów we współpracy z gminnymi władzami
i mieszkańcami wsi. Chciałbym, aby tak było dalej.
- Co by Pan chciał osiągnąć w trakcie swojej
kadencji?
- Najbardziej zależy mi na tym, aby Chrzanów
wypiękniał i był uważany za jedną z najładniejszych miejscowości w naszej gminie. Aby to osiągnąć potrzebna jest dobra wola mieszkańców
i ich wzmożona dbałość o swoje gospodarstwa,
ale także przychylność władz powiatowych
i gminnych. Marzy mi się chodnik wzdłuż drogi
powiatowej przebiegającej przez wieś, poprawa
infrastruktury wiejskiej, która sprawiłaby, że nasza miejscowość stałaby się bardziej nowoczesna. Nowa świetlica wiejska, która prezentuje się
naprawdę wspaniale, stwarza szanse do większej
integracji społeczności wiejskiej. Obiecuję, że postaram się to wykorzystać dla dobra mieszkańców
Chrzanowa.
- Ulubiona potrawa?
- Z zawodu jestem rzeźnikiem i trudno mi dogodzić. Lubię wyroby własnej roboty, takie jak kaszanki, kiełbasy czy salcesony. Jako ciekawostkę
mogę podać, że od jakiegoś czasu bardzo smakują mi odpowiednio przyrządzone ślimaki, szczególnie z masłem czosnkowym.
- Ulubiony napój?
- To zależy od pory roku. Na upały najlepsze
jest zimne piwo lub kompoty owocowe, do obiadu lubię wypić kieliszek wytrawnego wina.
- Ulubione zajęcie?
- Lubię pracę w polu i oczywiście lubię gotować. W kuchni często eksperymentuję, sprawia mi
to przyjemność.
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Afryka - ten kontynent od dawna mnie fascynuje. Przeżyć prawdziwe safari - to dopiero byłaby
frajda!
- Do jakiej postaci ze świata baśni, legend,
fikcji literackiej, czy też rzeczywistej postaci by
się Pan przyrównał?
- To chyba najtrudniejsze z pytań. Nigdy nie
miałem jakiegoś ulubionego bohatera z filmów,

czy też książek, do którego bym się porównywał.
Jestem takim przeciętnym polskim Kowalskim
- i dobrze mi z tym!
Rozmawiał
Janusz Kołodziej
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Podsumowanie udanego sezonu

Judocy z UKS „ Bielik”
Judocy z UKS „Bielik” sekcji judo zakończyli sezon startów, czas więc na podsumowanie. W 12 wyjazdowych turniejach nasi młodzi zawodnicy zdobyli jeden
puchar dla najlepszej drużyny turnieju oraz 46 medali (16 złotych, 19 srebrnych i 11 brązowych).

Większość medali to plon startów czwórki najstarszych judoków z roczników 2000 – 2001 Maćka Kuczera, Michała Wargockiego, Maćka Szynal-

skiego, Mai Dziedzic. Jesienią występowali sami,
za to wiosną w silnej grupie, bowiem do starszych
kolegów i koleżanki dołączyła grupa niezwykle

Brązowe medale Mistrzostw Polski oldbojów dla piłkarzy z Kobierzyc

Decydowały rzuty karne

W dniach 07-08.07.2012 r. na Stadionie im. Kazimierza Górskiego w Byczynie odbył się XXX Krajowy
Zlot Piłkarzy Weteranów i 24. Mistrzostwa Polski Oldbojów dedykowane pamięci Juliusza Steckiego
– pomysłodawcy imprezy, który zmarł jesienią 2011 r.
W pierwszym dniu, po uroczystym otwarciu
jubileuszowego zlotu rozgrywano mecze grupowe. Na boisku w Polanowicach do boju stanęły 4
drużyny: Góral Żywiec, Tur Turek, Bury Kobierzyce,
Chemik Zefir Kędzierzyn Koźle, a na stadionie w
Byczynie rywalizowały kolejne 4 drużyny: Hetman Byczyna, Drzewiarz Jasienica Bielsko-Biała,
Śląsk Wrocław, Old Metal Kluczbork. Zespół reprezentujący Gminę Kobierzyce składał się głównie
z zawodników Polonii Bielany Wrocławskie, GKS
Kobierzyce i Polonii Jaszowice. Nasza drużyna
w rozgrywkach grupowych pokonała Chemika
Kędzierzyn 1:0, Górala Żywiec 2:1 i przegrała z Turem Turek 1:2. W meczu półfinałowym ze Śląskiem
Wrocław, którego stawką był awans do finału

padł remis 0:0, karne lepiej wykonywali oldboje
z Wrocławia i oni awansowali do finału. W meczu
o III miejsce z Turem Turek w normalnym czasie
nie było bramek i o tym, kto zdobędzie brązowe
medale musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Tym
razem szczęście było po naszej stronie, wygraliśmy 8:7, a decydującego gola strzelił Henryk Lech.
W finale również było 0:0, a po serii rzutów karnych
Śląsk Wrocław pokonał Old Metal Kluczbork 5:4
i wywalczył Mistrzostwo Polski Oldbojów w 2012
roku. Tym samym starsi piłkarze poszli w ślady seniorów wrocławskiego Śląska, którzy również wywalczyli w tym roku mistrzowski tytuł.
Janusz Kołodziej

obiecującej „młodzieży” m.in Wiktor Byrka, Olek
Sekuła, Wojtek Wargocki, Kuba Kryska, Kuba Pałysiński, którzy też zanotowalii swoje pierwsze
sukcesy.
Aby dotrzeć na miejsce zawodów, pokonaliśmy w sumie prawie 2200 kilometrów. Odwiedziliśmy Czechy i Niemcy oraz 3 województwa w Polsce. Jeżeli uda nam się zrealizować przyszłoroczne
plany, to dystans ten może się podwoić.
Był to okres pracy, okres męczący, ale za to
pełen pięknych chwil, sukcesów jak i nauki, życzliwej współpracy ze strony wszystkich rodziców
(przede wszystkim Roberta Kuczera), Gminy Kobierzyce oraz radnej Elżbiety Regulskiej, która nieustannie wspiera naszą sekcję i z którą mieliśmy
przyjemność spotkać sie na zakończenie sezonu
na treningu w Bielanach Wrocławskich.
Wszyscy zasłużyli na specjalne podziękowanie:
głębokie „rei” w ich stronę.
Wakacje, to czas na odpoczynek i „ładowanie
baterii” na przyszły sezon. Judocy z „Bielika” szlifowali swoje umiejętności wraz z przyjaciółmi z WKS
„Śląsk” na obozie sportowym w Zakopanem.
Trener: Grzegorz Harężlak

W nauce i sporcie

Sukcesy Moniki
i Magdy
Monika i Magda Matuszewskie, uczennice
Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich od wielu lat udowadniają, że można w powodzeniem pogodzić wyczynowe uprawianie
sportu z osiąganiem bardzo dobrych wyników
w nauce.
Młodsza z sióstr - Magda, w ostatnim czasie
obok skoków przez przeszkody startuje również
w konkursach ujeżdżenia i to z dużym powodzeniem.
W tym roku na swoim koncie ma kilka osiągnięć rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Po
wywalczeniu brązowego medalu w zawodach Pucharu Polski w ujeżdżeniu, znakomicie zaprezentowała się podczas finału Wrocławskiej Olimpiady
Młodzieży.
Startując na koniu Down De Loo zajęła I miejsce w ujeżdżeniu w kategorii Junior Młodszy kuce, a na koniu Rahib wywalczyła II miejsce w kategorii Junior Młodszy - skoki. Tym samym młoda
amazonka zakwalifikowała się do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

ciąg dalszy na str. 11
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ciąg dalszy artykułu ze str. 10

Do sukcesów sportowych dołączyła sukcesy
w nauce, kończąc VI klasę Szkoły Podstawowej
ze średnią ocen 5,3. Jej siostra Monika w kategorii skoki w grupie Juniorów zajęła IV miejsce.
Monika ostatnio poświęcała trochę mniej czasu
na treningi i zawody, gdyż jako uczennica III klasy
gimnazjum każdą chwilę przeznaczała na naukę.
Ukończyła gimnazjum ze średnią ocen 5,2 i dostała szkolnego Nobla za osiągnięcia sportowe oraz
nagrodę Wójta Gminy Kobierzyce za osiągnięcia
w nauce.

Trud włożony w naukę opłacił się, bowiem Monika od nowego roku szkolnego będzie uczęszczać do wybranego przez siebie VIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.
Janusz Kołodziej

Lądeckie Lato Piłkarskie

Puchar pojechał do Jaszowic!
Bardzo udanie rozpoczęli przygotowania do zbliżającego się sezonu piłkarskiego seniorzy beniaminka
wrocławskiej klasy okręgowej, drużyna Polonii Jaszowice. Zwycięstwo w trzeciej edycji lądeckiego turnieju
ucieszyło piłkarzy oraz trenera.

Cykliczny już turniej rozgrywano systemem
”każdy z każdym” 2 x 20 minut.
Polonia ograła kolejno Nysę Kłodzko (IV Liga
Dolnośląska-beniaminek) 2-1 po bramkach Zająca i Posadowskiego, Trojana Lądek Zdrój (wałbrzyska klasa okręgowa-beniaminek) 3-1 po
bramce Kozunia i dwóch trafieniach Sobieskiego

oraz Unię Złoty Stok (wałbrzyska klasa okręgowa)
6-1 po trzech golach Sobieskiego, Rusina, Krawca
i Dziubczyńskiego.
Warto zauważyć skuteczność Dariusza Sobieskiego, który z pięcioma trafieniami został „królem
strzelców” turnieju.
Wojciech Duczek

W ramach sąsiedzkiej współpracy

Turniej oldbojów w Kobeřicach
21 lipca 2012 roku w Kobeřicach rozegrany został turniej piłkarski oldbojów poświęcony pamięci zasłużonego działacza sportowego Bernarda Vàclavíka.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Starosta Kobeřic Lukàš Kubný oraz Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.
W szranki piłkarskie stanęły cztery drużynytrzy czeskie i ekipa z Kobierzyc. Po zaciętych i stojacych na wysokim poziomie spotkaniach pierwsze miejsce zajęła drużyna kobeřicka Václavíci,
a nasi piłkarze uplasowali się na trzecim miejscu.
W trakcie, gdy piłkarze grali na murawie, trwała
impreza towarzysząca turniejowi. Dzieci bawiły
się w wesołym miasteczku stworzonym z dmuchanych zjeżdżalni i trampolin. Mimo towarzyskiego charakteru wizyty, przedstawiciele Gminy
Kobierzyce, w składzie: Ryszard Pacholik - Wójt
Gminy, Maria Wilk - Sekretarz Gminy, radni: Elżbieta Regulska, Bożena Smaga, Henryk Łoposzko,
Wiesław Rytelewski oraz Teresa Oszczyk - Dyrektor
GOPS, mieli możliwość obejrzenia miejscowości
oraz zwiedzenia nowej oczyszczalni ścieków, która robiła duże wrażenie, ze względu na wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Maria Okraszewska
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sport

moja gmina - moja wieś

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon…

GKS Kobierzyce- nowe wyzwania i nadzieje

W sezonie 2011/2012 w rozgrywkach IV ligi drużyna STK GKS Kobierzyce zajęła ósme miejsce. Podsumowując miniony sezon należy stwierdzić, że
rozgrywki na przełomie 2011/2012 r. były dla naszego zespołu bardzo wymagające i w tym okresie przeżywaliśmy zarówno upadki jak i wzloty.

Drużyna pod wodzą trenera Waldemara Tęsiorowskiego rozpoczęła od skromnego zwycięstwa z Nysą Zgorzelec, by w kolejnych czterech
spotkaniach zanotować porażki. Następnie było
już dużo lepiej i ostatecznie po rundzie jesiennej
uplasowaliśmy się na szóstej pozycji, tracąc niewiele do miejsc premiowanych awansem. Niestety w przerwie zimowej drużynę opuścił trener Tę-

siorowski, a jego następcą został Andrzej
Ignasiak. Przerwa zimowa, a szczególnie
rozegrane w tym czasie sparingi, pozwalały myśleć nawet o awansie do wyższej
klasy rozgrywkowej, niestety boisko
i zmagania o punkty zweryfikowały
wszystko. Pod wodzą trenera Ignasiaka
drużyna w pięciu spotkaniach zdobyła
zaledwie jeden punkt i nad zespołem zaczęło krążyć widmo degradacji. W celu
ratowania drużyny przed spadkiem, zarząd klubu zdecydował się na zmianę
szkoleniowca, a nowym trenerem został
Wiesław Urycz, którego głównym celem
było utrzymanie zespołu w IV lidze. Już
w pierwszym meczu pod wodzą nowego
trenera „piłkarskie szczęście” wróciło do
Kobierzyc i po obfitującym w dramatyczne zwroty akcji pojedynku przywieźliśmy trzy punkty ze
Strzegomia. Jednak najważniejszym spotkaniem
rundy wiosennej dla naszego zespołu okazał się
wyjazd do Szczedrzykowic, gdzie w końcówce
meczu z miejscowym Orkanem zdobyliśmy decydującą bramkę i tym samym cel minimum był
praktycznie zrealizowany. Swoją wartość druży-

na potwierdziła w dwóch ostatnich spotkaniach
pewnie wygrywając i przy korzystnych wynikach pozostałych spotkań uplasowaliśmy się na
ósmym miejscu. Sinusoida nastrojów w minionym
sezonie na pewno wzmocniła charakter drużyny, a doświadczenia z zakończonych rozgrywek
będą procentowały w nadchodzącym sezonie
2012/2013. Przygotowania do nowego sezonu
rozpoczęły się już 10 lipca. Do zespołu dołączył
nowy trener bramkarzy Janusz Jedynak, który
w środowisku piłkarskim uchodzi za bardzo dobrego fachowca w swojej dziedzinie. Nowy szkoleniowiec będzie odpowiadał zarówno za szkolenie
bramkarzy pierwszej drużyny, jak również będzie
sprawował nadzór nad młodymi adeptami sztuki
bramkarskiej. Planowane są zmiany w zespole,
a w trakcie licznych sparingów testowani są nowi
zawodnicy, którzy być może wzmocnią zespół.
W nadchodzącym sezonie została zgłoszona do
rozgrywek druga drużyna STK GKS Kobierzyce,
która wystartuje w rozgrywkach wrocławskiej
klasy B, a jej głównym celem jest możliwość ogrywania się naszej zdolnej młodzieży na poziomie
seniorskim.
Łukasz Zygadło, Maciej Wertelecki

Uwaga talent!

Walczyły o medal
Rozmowa z Martyną Michalak zawodniczką KPR Kobierzyce.

Wojciech Duczek – Kilka dni temu wróciłaś
z Młodzieżowych Mistrzostw Świata w piłce
ręcznej kobiet. Jak oceniasz 7. miejsce wywalczone przez Twój zespół ?
Martyna Michalak – To jest czołówka światowej piłki ręcznej więc czujemy się bardzo dumne.
Odczuwamy również niedosyt, gdyż niewiele
brakowało aby znaleźć się w strefie medalowej.
Walka o 7. miejsce nie była łatwa, gdyż grałyśmy
z Norweżkami, a one w 2010 roku na Dominikanie
zostały wicemistrzyniami świata. Mecze na arenie
międzynarodowej wiele nas nauczyły, dzięki czemu nabyłyśmy doświadczenia i pewności siebie.
Mam nadzieję, że nasz rocznik pociągnie za sobą
młodsze i w przyszłości to Polski będą się bać.
- Jesteś zapewne jedną z niewielu mieszkanek Gminy Kobierzyce, która uczestniczyła
w mistrzostwach świata w grach zespołowych.
Jakie to uczucie?
- To wielkie wyróżnienie dla mnie, że spośród
tylu zawodniczek w Polsce zostałam zauważona
i otrzymałam szansę. Jestem bardzo szczęśliwa, że
uczestniczyłam w tak dużej sportowej imprezie.
Miałam okazję zderzyć się z najlepszymi zespołami na świecie, dzięki czemu mogłam się wiele nauczyć. Będę bardzo mile wspominać ten turniej.
Być może był to mój ostatni występ na tak ekskluzywnej imprezie z orzełkiem na piersi, oby nie!
- Skończyłaś właśnie Szkołę Mistrzostwa
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Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
która mieści się w Gliwicach. Jakie plany na
przyszłość?
Na początek marzą mi się jakieś wakacje. Muszę też znaleźć klub, by móc robić nadal to co
kocham, a wiąże się to z kolejna przeprowadzką
z rodzinnej miejscowości. Oczywiście nadal zamierzam kontynuować naukę.
- 3 lata temu przenosiłaś się do Gliwic zostawiając Kobierzyce. Jak wspominasz tamten
okres?
- Były to wspaniałe lata mojego życia, wiele się
tam nauczyłam i dzięki temu
dostałam się do kadry. Były
dni, że było bardzo ciężko, ale
nikt nie obiecywał że sukces,
który odniosłyśmy przyjdzie
łatwo. Poznałam wielu ludzi,
zwiedziłam wiele miejsc, zagrałam setki meczy w barwach SMS, ale zawsze w sercu
miałam Kobierzyce. Przez te
wszystkie lata śledziłam postępy mojego macierzystego
klubu oraz budowę hali, która
w końcu powstała i bardzo
mi się podoba. Niestety nie
miałam okazji grać w niej meczu, ale mam nadzieję że to

w przyszłości się zmieni.
- Czy masz jakieś rady dla młodszych koleżanek zaczynających przygodę z piłką ręczną?
- Siła woli i wytrwałość w tym co się robi to
chyba najważniejsze cechy. Jest wiele wyrzeczeń,
z którymi musi pogodzić się sportowiec. Ale gdy
się coś kocha, to nie ma z tym większych problemów. Praca nad samym sobą i chęć bycia coraz
lepszym jest bardzo ważna.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał - Wojciech Duczek

