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DZIENNIKARZ, POETA,
PIOSENKARZ,
KONFERANSJER, SATYRYK,
PREZENTER TELEWIZYJNY
I RADIOWY – PIOTR
BAŁTROCZYK! POLECAMY
WYWIAD Z ARTYSTĄ NA   s. 7.

TALENT DO SZACHOWYCH
ROZGRYWEK ALICJA WOJS
ODKRYŁA W SOBIE TROCHĘ
PRZEZ PRZYPADEK. DZIŚ BEZ
WĄTPIENIA JEST DOBRA 
W TYM, CO ROBI. POZNAJ
MISTRZYNIĘ                 s. 14.

WODZISŁAWSKA BASZTA
STANIE SIĘ ZNÓW WIEŻĄ
WIDOKOWĄ! MIASTO
OTRZYMA DUŻE
DOFINANSOWANIE NA PRACE
REWITALIZACYJNE. CZYTAJ
WIĘCEJ NA                    s. 4.

OD WIELU LAT POMAGAJĄ
DZIECIOM, KTÓRE
WYJĄTKOWO MOCNO
POTRZEBUJĄ NASZEGO
WSPARCIA. O FUNDACJI
„WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI”
I TWORZĄCYCH JĄ LUDZIACH
CZYTAJ NA                s. 8 i 9.

DIALOG W SPOŁECZNOŚCI
JEST PODSTAWĄ
POROZUMIENIA. DLATEGO
TEŻ SERDECZNIE
ZAPRASZAMY WAS
NA I. WODZISŁAWSKĄ DEBATĘ
SPOŁECZNĄ. DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ NA s. 16. 

Magdalena Szymańska

„DIALOG”
ZACHWYCIŁ!

Moc powodów do przemyśleń dali
publiczności tancerze Teatru Tańca
Memento z WCK. Grupa 24 marca
zaprezentowała premierowy
spektakl „Dialog”, skupiający się
wokół tematu zawiązywania
ludzkich relacji i komunikacji
z drugą osobą. Rzecz działa się
na scenie Wodzisławskiego
Centrum Kultury i dostarczyła
widzom niemałych emocji.
Memento przyzwyczaiło już swoją
publiczność do przepięknych
choreografii, niebanalnych słów,
wzbogacającej przedstawienie gry
świateł i także tym razem nie
zawiodło swoich fanów. Było to bez
wątpienia piękne widowisko.
Upięty w efektowną metaforę
świat, jaki zaprezentował na scenie
Teatr Tańca Memento subtelnie,
acz wymownie pokazywał, jak
wygląda droga do porozumienia
i do serca drugiej osoby. Droga to
niełatwa, ale warta
wysiłku. I do jego podjęcia
zachęcali tancerze. 
Spektakl „Dialog” został
przygotowany przez najstarszą
grupę Teatru Tańca Memento
działającego w Wodzisławskim
Centrum Kultury w ramach
Amatorskiego Ruchu
Artystycznego ARA.
Przedstawienie wyreżyserowała
Małgorzata Karwot. Za światło
odpowiedzialni byli Agnieszka
Wizner i Radosław Bujok.
W spektaklu wystąpili: Małgorzata
Karwot, Bartłomiej Chwoła,
Dominika Ryszka, Ewa Hynek,
Mateusz Soboszek, Oliwia
Pawlusińska, Patrycja Amborska,
Paulina Kaźmierczak,
Paulina Kotowska,
Sabina Chojecka, Wiktoria Czaplak,
Wiktoria Świtała,
Zuzanna Włoczek, Weronika
Pielorz, Karolina Leśniewska,
Izabela Rosińska, Danuta Badura,
Natalia Knesz, Kaja Materzok.
Głosu w spektaklu użyczyła
Patrycja Majdak. Autorem tekstów
jest Małgorzata Karwot. lena
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Jak wie lu z Was wie, bar dzo lu bię wszel kie
spo tka nia z Wa mi. Za wsze ce nię je za moż li -
wość roz mo wy, wy mia ny po glą dów i uwag.
Nie mniej waż ne są dla mnie Wa sze po my sły
na na sze mia sto, je go roz wój i co dzien ne
funk cjo no wa nie. Dla te go też znów chciał bym
go rą co za pro sić Was na spo tka nie i przy stą -
pie nie do dia lo gu o waż nych dla nas spra -
wach.

Dłu go my śla łem o tym, ja ką for mu łę
chciał bym nadać te go rocz nym spo tka niom.
Co w ta kich spo tka niach jest naj waż niej sze,
ja ki efekt chce my osią gnąć?

I tak pro po nu ję Wam I. Wo dzi sław ską De -
ba tę Spo łecz ną. Stwórz my wspól nie prze -
strzeń do wy mia ny my śli i zdań. Chciał bym
bar dzo, by śmy pod czas ta kich de bat, któ re do -
ce lo wo ma ją być or ga ni zo wa ne w róż nych
punk tach mia sta, po ru sza li te ma ty waż ne spo -
łecz nie, istot ne dla wie lu z nas, na wet pro ble -
ma tycz ne.

Jed nym z ta kich te ma tów, jak wy ni ka z mo -
ich ob ser wa cji i roz mów z Wa mi, jest przy -
zwo le nie na pi cie al ko ho lu na Trzech Wzgó -
rzach. Kwe stia ta wzbu dza spo re za in te re so -
wa nie, wie le osób pro wa dzi w tym te ma cie
ży we dys ku sje. Po dy sku tuj my za tem! Spo -
tkaj my się 9 kwiet nia o 17.00 w Wo dzi sław -
skim Cen trum Kul tu ry.

Pod czas na szej pierw szej de ba ty spo łecz nej
głos za bio rą za pro sze ni go ście, eks per ci, po -
my sło daw cy… Ale nie zmier nie waż ne jest to,
by każ dy z Was, kto chce się wy po wie dzieć,
przy szedł na de ba tę i wy ra ził swo je zda nie.
Niech na sza de ba ta spo łecz na po mo że zde cy -
do wać rad nym Ra dy Miej skiej. Niech po ka że
nam Wa sze zda nie. Jesz cze raz za pra szam
do WCK. 

ZDANIEM PREZYDENTA
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Szanowni Czytelnicy, 

PISZ
KOMENTUJ
PROPONUJ

Z po cząt kiem kwiet nia wy łą czo -
ne z użyt ko wa nia zo sta ły zlo ka li -
zo wa na w po bli żu re mon to wa ne -
go dwor ca ko le jo we go po cze kal -
nia oraz znaj du ją cy się w niej bi -
le to mat. Jest to zwią za ne z re ali -
zo wa ny mi ro bo ta mi bu dow la ny -
mi oraz po trze bą za pew nie nia
bez pie czeń stwa po dró żu ją cych.

Wo dzi sław ski Urząd Mia sta
po in for mo wał tak że, że pro wa dzo -
ne są dzia ła nia w ce lu za pew nie nie
pa sa że rom do stę pu do to a le ty.

Ge ne ral ny re mont za byt ko we -
go dwor ca ko le jo we go i bu do wa
Cen trum Prze siad ko we go to jed -
ne z naj więk szych in we sty cji pro -
wa dzo nych obec nie w mie ście.
Na ich re ali za cję mia sto po zy ska -
ło środ ki unij ne w wy so ko ści po -
nad 10 mln zł (we dług pier wot -
nych umów o do fi nan so wa nie).
War tość cał ko wi ta obu pro jek tów,
uję ta w umo wach, prze kro czy -
ła 14 mln zł.

Pra ce zwią za ne z re wi ta li za cją
dwor ca ko le jo we go za kła da ją za -
cho wa nie sta rej kon struk cji obiek -
tu. Ten zo sta nie od two rzo ny po -
przez za bie gi kon ser wa tor skie.
Ce gły bę dą mia ły na tu ral ny ko lor,
czer wo ny. Obiekt zo sta nie też
uzu peł nio ny o ele men ty ilu mi na -
cji świetl nej. W pro jek cie dwor ca
uwzględ nio no klat kę ze wnętrz ną
z win dą, dzię ki któ rej z obiek tu ła -

twiej bę dzie ko rzy stać oso bom
nie peł no spraw nym. Uzy ska na zo -
sta nie rów nież więk sza po wierzch -
nia. Ma po wstać po nad to do dat ko -
wa ga le ria, po łą czo na z I pię trem
dwor ca.

Pro jekt za kła da, że na kon dy -
gna cji dol nej znaj dą się m. in.: po -
cze kal nia, skrzyn ki do prze cho -
wy wa nia ba ga żu, pe łen wę zeł sa -
ni tar ny, punkt ga stro no micz ny,
punkt ła do wa nia te le fo nów ko -
mór ko wych, sa lo nik pra so wy.
W tym miej scu zo sta nie za pew -
nio ny też do stęp do in ter ne tu.
Na I pię trze zna leźć ma ją się czte -
ry sa le warsz ta to wo -szko le nio we,
z prze zna cze niem na spo tka nia
np. or ga ni za cji po za rzą do wych.

Ideą pro jek tu bu do wy wo dzi -
sław skie go Cen trum Prze siad ko -
we go jest z ko lei za go spo da ro wa -
nie te re nu wo kół obiek tu dwor ca
ko le jo we go w ce lu stwo rze nia
zin te gro wa ne go wę zła prze siad -
ko we go, łą czą ce go w jed nym
punk cie mia sta trans port ko le jo -
wy, au to bu so wy, ro we ro wy i sa -
mo cho do wy. Pro jekt jest ukie run -
ko wa ny na zwięk sze nie atrak cyj -
no ści ko mu ni ka cji pu blicz -
nej – ko mu ni ka cji au to bu so wej
oraz ko mu ni ka cji ko le jo wej dla
miesz kań ców oraz wspar cie go -
spo dar ki ni sko emi syj nej na te re -
nie mia sta. kb

Zmiany dla pasażerów
kolei

Za kil ka mie się cy miesz kań cy bę dą mo gli ko rzy stać z za byt ko we go
dwor ca po me ta mor fo zie

Anna Szw
eda-Piguła

PISZEMY DLA WAS

Nadeszła wiosna! A wraz z nią
spieszymy do Was, Drodzy

Czytelnicy, z nieco odświeżoną
formułą naszego miesięcznika.
Przed Wami kilkanaście stron,
na których znajdziecie nie tylko ważne
informacje z życia miasta i lokalnego
samorządu. Najwięcej miejsca
poświęcamy Wam, Waszym pasjom,
umiejętnościom i działaniom, dzięki
którym jesteśmy miastem społecznie
bogatym. W końcu to my, jego
mieszkańcy, jesteśmy jego
najlepszym kapitałem, najlepszymi
ambasadorami. Nie zabraknie
również informacji ze świata
wodzisławskiej kultury czy sportu.
A na deser polecam wywiad z Piotrem
Bałtroczykiem, który odwiedził nasze
miasto w minionym miesiącu. asp

Polecam uwadze nie konkretny tekst,
a temat. Każdy w życiu ma

spersonalizowany punkt odniesienia.
Kogoś, komu chce dorównać, kogoś, kto
ze wszech miar fascynuje, kogoś, kto
zawsze ciągnie ku górze. Albo, co
nierzadko ważniejsze jest niż poprzednie
słowa – kogoś, kto po prostu jest obok.
Nasze autorytety nieczęsto są
autorytetami dla innych. Punktem
zaczepienia może być siła charakteru,
determinacja, bystrość spostrzeżeń,
oddanie dla drugiego człowieka.
Prezentowane teksty pokazują jednak,
że godnych uwagi przemyśleń może
dostarczać zarówno młody człowiek, jak
i ten, który rzeczywistości przygląda się
już znacznie dłużej. Bez wątpienia, dla
pełnego jej obrazu, warto zapoznać się
z każdą obserwacją. lena

Cieszę się, że w Państwa ręce
oddajemy kolejny, wiosenny

numer. Przygotowanie go dało mi
wiele satysfakcji. Podczas pracy
nad tym wydaniem Gazety
Wodzisławskiej najważniejsze były dla
mnie jednak spotkania. Jedną z moich
rozmówczyń, która zrobiła na mnie
duże wrażenie, była pani Wiesława
Kiermaszek-Lamla. Jej wieloletnie
działania, ogromna pogoda ducha,
zapał, wciąż obecny na twarzy
uśmiech wzbudzają we mnie wielki
szacunek, ale też nie mniejszą radość
z możliwości spotkania z tak
wyjątkowym człowiekiem. Serdecznie
polecam reportaż z Fundacji
Wspólnoty Dobrej Woli, którego
bohaterką jest właśnie pani Wiesława.
Jeśli jej nie znacie, warto poznać. kb

Wo dzi sław skie ła bę dzie wró ci ły już do swo je go do mu – Par ku Miej -
skie go. By uła twić zi mę Ro meo i Ju lii oraz unik nąć ry zy ka przy mar z -
nię cia pta ków do sku te go lo dem sta wu, Służ by Ko mu nal ne Mia sta prze -
nio sły je w in ne miej sce.

Zi mo we mie sią ce ła bę dzie spę dzi ły w zwie rzyń cu przy pa ra fii świę -
te go Waw rzyń ca na Wil chwach, pro wa dzo nym przez księ dza pro bosz -
cza Sta ni sła wa Czemp kę. 

Pra cow ni cy SKM do glą da li ptac twa. Dba li o ła bę dzie, re gu lar nie
przy wo żąc im mię dzy in ny mi żyw ność. kb

Łabędzie już w parku

Ła bę dzie po wró ci ły do Par ku Miej skie go w mar cu

Ka ro li na
Sob czak
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Sty pen dia dla osób zaj mu ją cych
się twór czo ścią ar ty stycz ną i upo -
wszech nia niem kul tu ry przy zna -
wa ne są oso bom, któ re na sta łe
za miesz ku ją te ren Wo dzi sła wia
Ślą skie go. Kan dy dat do sty pen -
dium mu si wy ka zać się wy ni ka mi
osią gnię ty mi w dzie dzi nie kul tu -
ry, ak tyw nie uczest ni czyć w for -
mach dzia łal no ści kul tu ral nej
oraz wy ka zać, że je go dzia łal ność
ma bez po śred ni wpływ na pro mo -
wa nie mia sta. Sty pen dia przy zna -
wa ne są w jed nej z na stę pu ją cych
dzie dzin: mu zy ka, pla sty ka, fo to -
gra fia, te atr, ta niec, film, li te ra tu -
ra, re gio na li sty ka, opie ka nad za -
byt ka mi.

Pre zy dent przy zna je sty pen -
dium z wła snej ini cja ty wy lub
na wnio sek za in te re so wa nych
twór ców i ar ty stów, sto wa rzy szeń
zrze sza ją cych twór ców i ar ty stów,
dy rek to rów in sty tu cji kul tu ry, ko -
mi sji Ra dy Miej skiej wła ści wej
ds. kul tu ry lub in nych jed no stek
or ga ni za cyj nych, któ rych za kres
obej mu je za da nia w dzie dzi nie
upo wszech nia nia kul tu ry i sztu ki.
W przy pad ku zgło sze nia wnio sku
przez oso bę fi zycz ną do wnio sku
na le ży do łą czyć co naj mniej jed -
ną re ko men da cję. Sty pen dium
jest przy zna wa ne w kwo cie 1 tys.
zł, 2 tys. zł lub 3 tys. zł. Jest wy -
pła ca ne jed no ra zo wo. 

De cy zję w spra wie przy zna nia
sty pen dium po dej mu je pre zy dent
mia sta po za po zna niu się z opi nią
ko mi sji sty pen dial nej, w skład
któ rej wcho dzą przed sta wi cie le
pre zy den ta oraz Ra dy Miej skiej.
Przy oce nie wnio sków bie rze się
pod uwa gę: pro mo wa nie mło dych
ta len tów, przy czy nie nie się przed -
się wzię cia do roz wo ju ży cia kul -
tu ral ne go i kształtowania toż sa -
mo ści re gio nu, opie ki nad za byt -
ka mi oraz roz wo ju umie jęt no ści
ar ty stycz nych twór cy, cel, ja ki za -
mie rza osią gnąć sty pen dy sta, re -
ali zu jąc przed się wzię cie w zgło -
szo nej dzie dzi nie, oce nę udo ku -
men to wa nych do ko nań i ich zna -
cze nie dla kul tu ry, w tym wkład
w roz wój kul tu ry i pro mo cję mia -
sta Wo dzi sła wia Ślą skie go.

Na gro da pre zy den ta mia sta
w dzie dzi nie kul tu ry i sztu ki
za osią gnię cia w twór czo ści ar ty -
stycz nej, upo wszech nia nia i ochro -
ny kul tu ry przy zna wa na jest za
szcze gól ne do ko na nia w za kre sie
muze al nic twa i ochro ny za byt -
ków, ama tor skie go ru chu ar ty -
stycz ne go czy spo łecz ne go ru chu

kul tu ral ne go. W da nym ro ku ka -
len da rzo wym tej sa mej oso bie
moż na przy znać tyl ko jed ną na -
gro dę. Na gro da mo że zo stać też
przy zna na za ca ło kształt dzia łal -
no ści. To sa mo osią gnię cie mo że
być z ko lei pod sta wą przy zna nia
tyl ko jed nej na gro dy. Kwo ta prze -
zna czo na na na gro dy usta la na jest
uchwa łą bu dże to wą w da nym ro -
ku bu dże to wym.

Pre zy dent przy zna je na gro dę
z wła snej ini cja ty wy lub na wnio -
sek in sty tu cji kul tu ry ma ją cych
sie dzi bę na te re nie mia sta, or ga ni -
za cji po za rzą do wych lub związ -
ków twór czych i kul tu ral nych, ko -
mi sji Ra dy Miej skiej wła ści wej
ds. kul tu ry. Wnio sek o przy zna nie
na gro dy po wi nien za wie rać mię -
dzy in ny mi in for ma cje do ty czą ce
ca ło kształ tu do tych cza so wej dzia -
łal no ści lub in for ma cje o osią -
gnię ciu, za któ re na gro da ma być
przy zna na.

W tym przy pad ku tak że pre -
zy dent przy zna je na gro dę po za -
cią gnię ciu opi nii ko mi sji, w skład
któ rej wcho dzą przed sta wi cie le
je go oraz Ra dy Miej skiej.
Przy oce nie wnio sków ko mi sja ta
kie ru je się na stę pu ją cy mi kry te -
ria mi: dzia łal ność po dej mo wa -
na spo łecz nie na rzecz lo kal nej
spo łecz no ści, ak tyw ność w śro do -
wi sku lo kal nym, dzia łal ność o za -
się gu po nad gmin nym (po wia to -
wym, wo je wódz kim, ogól no pol -
skim), in no wa cyj ność dzia łal no -
ści kul tu ral nej, atrak cyj ność i do -
stęp ność pro wa dzo nej dzia łal no -
ści kul tu ral nej dla miesz kań ców
mia sta, pro mo cja mia sta o za się -
gu po nad gmin nym (po wia to -
wym, wo je wódz kim, ogól no pol -
skim). kb

Szczegółowe kryteria
i informacje dotyczące
przyznawania stypendiów
i nagród można znaleźć
na stronie
www.wodzislaw.slaski.pl.
Wnioski należy składać
w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta (ul.
Bogumińska 4b). W razie
jakichkolwiek pytań
prosimy o kontakt
z pracownikami Biura
Spraw Społecznych 
(nr tel. 32 45 90 535
lub 32 45 90 536).

Sty pen dia i na gro dy
w dzie dzi nie 
kul tu ry
15 KWIETNIA MIJA TERMIN SKŁADANIA
WNIOSKÓW O STYPENDIUM LUB NAGRODĘ
PREZYDENTA MIASTA MIECZYSŁAWA KIECY
W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI
ZA OSIĄGNIĘCIA W TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA
I OCHRONY KULTURY. WŚRÓD
WYRÓŻNIONYCH W POPRZEDNICH LATACH
ZNALEŹLI SIĘ MIĘDZY INNYMI MUZYCY,
MALARZE, TANCERZE CZY TWÓRCY
LITERATURY.

Na tę informację uwagę zwrócić powinny pary
małżeńskie, które w tym roku świętować będą
jubileusze.
Urząd Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim
zaprasza do kontaktu wszystkie wodzisławskie
pary, które w tym roku obchodzić będą 50. i 55.

rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Pary,
które brały ślub poza Wodzisławiem Śląskim,
a w 2019 roku świętować będą tak szczególne
jubileusze, również proszone są o kontakt,
podobnie jubilaci obchodzący w tym roku 90. i 95
urodziny.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z USC:
osobiście – adres: Urząd Miasta przy ul.
Bogumińskiej, budynek 4b, I piętro
pod numerami tel. 32 459 0630, 32 459 0631 
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
usc@wodzislaw-slaski.pl. 

Uwaga, jubilaci!

Podczas ostatniej, marcowej sesji Rady Miejskiej
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
realizacji Programu Ograniczenia Emisji „Czyste
powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego
na lata 2019-2022”. Wprowadzenie nowego
programu, zakładającego sukcesywną wymianę
ok. 500 źródeł ciepła rocznie przez najbliższe cztery
lata, jeszcze na jesieni 2018 r. zapowiadał prezydent
Mieczysław Kieca.
– Prezentując swój program wyborczy na nową,
trwającą 5-letnią kadencję, podkreślałem, że moim
priorytetem jest i będzie walka ze smogiem. Stąd
jednym z pierwszych zadań, nad jakim
pracowaliśmy wspólnie ze specjalistami z Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, było
przygotowanie nowego miejskiego programu
ograniczenia niskiej emisji. Cieszę się, że nasz
projekt zyskał akceptację wszystkich dwudziestu
jeden radnych – mówi prezydent Mieczysław Kieca.
DOTACJE
Przypomnijmy, w ramach programu zwiększone
zostaną dotacje dla mieszkańców decydujących się
na modernizację źródeł ciepła. W nowym programie
ujęto następujące kwoty dotacji:
1) maks. 7500 zł do kotła 5 klasy węglowego lub
na biomasę i źródeł ciepła zasilanych energią
elektryczną,

2) maks. 8000 zł do kotła gazowego,
3) maks. 10000 zł do pompy ciepła c. o.,
4) maks. 4000 zł do OZE dla potrzeb c. w. u.,
5) maks. 6400 zł do podłączenia do sieci ciepłowniczej,
Będą one sukcesywnie zmniejszane w kolejnych
latach (w przypadku punktu 1). Zwiększenie kwot
dotacji w nowym programie i sukcesywne obniżanie
ich w kolejnych latach ma zachęcić mieszkańców
do wymiany źródeł ciepła i tym samym przyczynić
się do wykonania przyjętych założeń.

Co ważne, czekamy na ogłoszenie
uchwały w Dzienniku Urzędowym.
Najpewniej nabór uruchomimy w drugiej
połowie kwietnia. Ważne, by śledzić
bieżące informacje na miejskiej
stronie – mówi prezydent.

Realizacja programu przyczyni się do poprawy
jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji
zanieczyszczeń i tym samym obniżenie
ponadnormatywnych poziomów stężeń
zanieczyszczeń, poprawy jakości życia i zdrowia
mieszkańców, uzyskania wyznaczonego
w Programie ochrony powietrza dla województwa
śląskiego efektu ekologicznego. Całkowita emisja

pyłu PM10 wymagana do zredukowania
do roku 2027 zgodnie z założeniami Programu
ochrony powietrza dla terenu województwa
śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu
stężenia ekspozycji wynosi 232,58 Mg/rok.

OPINIE, KONSULTACJE
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
Programu Ograniczenia Emisji „Czyste powietrze dla
miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022”
był omawiany wcześniej podczas Komisji Budżetu,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz
Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
każdorazowo uzyskując pozytywną opinię radnych
działających w ramach Komisji.
Projekt był także konsultowany w trybie uchwały
w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi. Dokument podlegał ponadto opinii
między innymi Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. kb, asp

Więcej informacji o programie można
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
(tel. 32 459 05 42).

Miejski program ograniczenia niskiej emisji uchwalony

1 mar ca w Ryb ni ku mia ła miej sce XLV se sja
Zgro ma dze nia Ogól ne go Ślą skie go Związ ku
Gmin i Po wia tów, pod czas któ rej do ko na no
wy bo ru władz Sto wa rzy sze nia na no wą ka -
den cję sa mo rzą do wą 2019-2024. Na człon ka
Za rzą du ŚZGiP po now nie wy bra ny zo stał pre -
zy dent Mie czy sław Kie ca.

W Ryb ni ku spo tka ło się bli sko 90 de le ga -
tów. By li to pre zy den ci, bur mi strzo wie, wój to -
wie, sta ro sto wie, ich za stęp cy, któ rzy re pre -
zen to wa li po nad 130 jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go wo je wódz twa ślą skie go.

Ślą ski Zwią zek Gmin i Po wia tów, któ re go
mia stem człon kow skim jest Wo dzi sław Ślą ski,
po wstał po to, by słu żyć na rzecz do bra pu -
blicz ne go w wo je wódz twie ślą skim po przez
wspie ra nie spo łecz no ści i sa mo rzą dów lo kal -
nych. Za da nia Sto wa rzy sze nia to: in te gro wa nie
na płasz czyź nie re gio nal nej ślą skich gmin i po -
wia tów, wspie ra nie i pro mo cja sa mo rząd no ści
lo kal nej, kształ to wa nie wspól nej po li ty ki sa -
mo rzą dów lo kal nych i lob bin gu sa mo rzą do we -
go, wspie ra nie ini cja tyw na rzecz roz wo ju
gmin i po wia tów, pro fe sjo nal ne szko le nie, do -
radz two, wy mia na do świad czeń i upo wszech -
nia nie mo de lo wych roz wią zań w za kre sie roz -
wo ju lo kal ne go i za rzą dza nia w gmi nach i po -
wia tach.

MIECZYSŁAW KIECA ZNÓW
PRZEWODNICZĄCYM SUBREGIONU
Pre zy dent Mie czy sław Kie ca po now nie zo stał
wy bra ny na pierw sze go prze wod ni czą ce go
Związ ku Gmin i Po wia tów Sub re gio nu Za -
chod nie go Wo je wódz twa Ślą skie go. Sta ło się
to 19 mar ca, pod czas po sie dze nia od by wa ją -
ce go się w Czer wion ce -Lesz czy nach.

– Je stem wdzięcz ny za oka za ne mi za ufa -
nie i do ce nie nie mo jej do tych cza so wej pra cy.
To dla mnie waż na i od po wie dzial na ro la –
mó wi pre zy dent Mie czy sław Kie ca. – W ostat -
nich la tach wie lo krot nie po ka za li śmy, że ja -
ko 28 gmin i po wia tów je ste śmy w sta nie
wspól nie wie le zdzia łać. Dzię ki za an ga żo wa -

niu sa mo rzą dów i do brej współ pra cy w ra -
mach Sub re gio nu Za chod nie go na dal bę dzie -
my mo gli wal czyć o naj waż niej sze dla miesz -
kań ców tej czę ści wo je wódz twa spra wy – do -
po wia da.

Dru gim prze wod ni czą cym zo stał pre zy -
dent mia sta Ryb ni ka Piotr Ku cze ra. Mie czy -
sław Kie ca, czy li pierw szy prze wod ni czą cy,
bę dzie peł nił tę funk cję w cią gu dwóch lat
od wy bo ru, a dru gi – Piotr Ku cze ra zaj mie
wów czas sta no wi sko za stęp cy prze wod ni czą -
ce go. Po upły wie te go okre su na stą pi zmia -
na peł nio nych funk cji. 

Zwią zek Gmin i Po wia tów Sub re gio nu Za -
chod nie go Wo je wódz twa Ślą skie go jest sto wa -
rzy sze niem wszyst kich, 28 gmin i po wia tów
z ob sza ru Sub re gio nu. Zwią zek for mal nie funk -
cjo nu je od ma ja 2002 ro ku. Ma swo ją sie dzi bę
w Ryb ni ku. Zaj mu je się przede wszyst kim lob -
bin giem dla spraw waż nych dla Sub re gio nu, in -
te gra cją róż nych śro do wisk z te go ob sza ru oraz
pro mo cją go spo dar czą i tu ry stycz ną.

EUROREGION SILESIA: IZABELA
KALINOWSKA PRZEWODNICZĄCĄ
27 mar ca za stęp ca pre zy den ta Wo dzi sła wia
Ślą skie go Iza be la Ka li now ska zo sta ła wy bra -

na na prze wod ni czą cą pre zy dium Sto wa rzy -
sze nia Gmin Do rze cza Gór nej Od ry – pol skiej
czę ści Eu ro re gio nu Si le sia.

Eu ro re gion Si le sia jest umo wą o współ pra -
cy mię dzy pol skim Sto wa rzy sze niem Gmin
Do rze cza Gór nej Od ry a Re gio nal nym Sto wa -
rzy sze niem ds. Cze sko -Pol skiej Współ pra cy
Śląsk Opaw ski, dziś Eu ro re gio nem Si le sia -
-CZ, z któ rym na sze mia sto re ali zu je wie le
pro jek tów.

Eu ro re gion Si le sia zaj mu je się wspól ny mi
in te re sa mi w dzie dzi nie trans gra nicz nej in fra -
struk tu ry trans por to wej, wspól ny mi pro ble ma -
mi w dzie dzi nie śro do wi ska na tu ral ne go,
wspie ra roz wój trans gra nicz ne go ru chu tu ry -
stycz ne go, współ pra cę mię dzy szko ła mi i mło -
dzie żą po obu stro nach gra ni cy (pol sko -cze -
skiej), roz wój kul tu ry, edu ka cji i spor tu po obu
stro nach swo je go ob sza ru przy gra nicz ne go,
dba o dzie dzic two spo łecz no -kul tu ral ne,
wspie ra współ pra cę go spo dar czą i han dlo wą,
wspól ne pla no wa nie roz wo ju re gio nu przy gra -
nicz ne go, za pew nia pre zen to wa nie te go ob -
sza ru i speł nia in ne za da nia, któ ry mi sta ra się
przy czy nić do zre ali zo wa nia ce lów Unii Eu ro -
pej skiej w dzie dzi nie eu ro pej skiej współ pra cy
te ry to rial nej. kb, asp

No we funk cje pre zy den ta i je go za stęp czy ni

Mieczysław Kieca znów szefem Subregionu Zachodniego

Anna Szweda-Piguła
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INWESTYCJE W MIEŚCIE

Jed ną z trwa ją cych w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim in we sty cji dro go -
wych jest re mont bocz nej ul. Mar -
klo wic kiej, sta no wią cej do jazd
do be to niar ni.

To za da nie obej mu je ro bo ty
roz biór ko we i ziem ne, wy ko na nie
pod bu do wy z kru szy wa ła ma ne -
go, warstw wią żą cej i ście ral nej
z be to nu as fal to we go, za bu do wę
kra węż ni ków be to no wych na ła -
wie be to no wej z opo rem oraz
prze bu do wę zjaz dów i chod ni ka.
Re fe rat In we sty cji Miej skich i Bu -
dow nic twa po twier dził, że ostat -
nio trwa ły pra ce zwią za ne z ukła -
da niem warstw wią żą cej i ście ral -
nej. Wy ko naw cą za da nia jest ryb -

nic kie Przed się bior stwo Bu dow -
nic twa Dro go we go Sp. z o.o., któ -

re in we sty cję wy ce ni ło na nie co
po nad 293 tys. zł. kb

Na bocz nej ul. Skrzy szow skiej,
obok Ry ba czów ki, re mon to wa -
na jest kon struk cja na wierzch ni.
War tość tej in we sty cji to bli -
sko 243 tys. zł. Pra ce są na bar dzo
za awan so wa nym eta pie.

Zre ali zo wa ne zo sta ły już ro bo -
ty roz biór ko we, sta bi li za cja grun -
tu, uło że nie war stwy tłucz nia, za -
bu do wa obu stron na kra węż ni ków
i utwar dze nie na wierzch ni. Jak
prze ka zał Re fe rat In we sty cji Miej -
skich i Bu dow nic twa, ostat nio uło -
żo no war stwę ście ral ną na ca łej
dłu go ści wska za nej w pro jek cie
dro gi. Trwa ły tak że pra ce nad

ukła da niem na wierzch ni na zjeź -
dzie. In we sty cję uję tą w Pro gra mie
Sie ci Roz wo ju Dróg Miej skich
w Wo dzi sła wiu Ślą skim re ali zu je

Przed się bior stwo Ro bót Dro go -
wych Sp. z o.o. z Ra ci bo rza. Ter -
min za koń cze nia ro bót zo stał wy -
zna czo ny na 30 czerw ca. kb

Bocz na ul. Mar klo wic kiej tak że w re mon cie Za awan so wa ne pra ce na bocz nej 
ul. Skrzy szow skiej

Przebudowa bocznej ul. Marklowickiej została
zaplanowana w Programie Rozwoju Sieci Dróg Miejskich

Wy ko naw ca mu si za koń czyć pra ce do koń ca czerw ca

U
M

UM

Dzię ki do fi nan so wa niu po zy ska ne mu z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro -
gra mu In ter reg V -A Re pu bli ka Cze ska -Pol ska zo sta -
nie wy re mon to wa na za byt ko wa wo dzi sław ska Basz -
ta. Re wi ta li za cja jest moż li wa dzię ki współ pra cy do -
ty czą cej pro jek tu „Si le sian ka” – szlak wież i plat -
form wi do ko wych w Eu ro re gio nie Si le sia.

Wnio sek o do fi nan so wa nie zo stał zło żo ny przez
cze ski Eu ro re gion Si le sia wraz z part ne ra mi pro jek -
tu: mia stem Wo dzi sła wiem Ślą skim, mia stem Bu -
dišov nad Bu dišovkou, gmi ną Je seník nad Od rou
oraz Sto wa rzy sze niem Gmin Do rze cza Gór nej Od -
ry. Kwo ta pro jek tu do ty czą ca je dy nie wo dzi sław skiej
Basz ty to 143 784 eu ro. Do fi nan so wa nie z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go wy no si
aż 122 216,40 eu ro, a wkład wła sny Wo dzi sła wia
Ślą skie go – 21 567,60 eu ro

Opar ty o part ner stwo pro jekt był tu taj zna czą cy.
Przy wy bo rze do do fi nan so wa nia du ży na cisk kła -
dzio ny był na fak tycz ne trans gra nicz ne od dzia ły wa -
nie, a tak że dzia ła nia w za kre sie in fra struk tu ry, ukie -
run ko wa ne na po nad gra nicz ne udo stęp nia nie i wy ko -
rzy sta nie kul tu ro we go i przy rod ni cze go dzie dzic twa
re gio nu. Wy bie ra ne by ły te pro jek ty, któ re mia ły
wpływ po obu stro nach po gra ni cza i któ re mo gą przy -
czy nić się do zwięk sze nia od wie dzal no ści re gio nu po -
przez więk sze wy ko rzy sta nie po sia da nych za so bów.

Głów nym ce lem pro jek tu po stro nie Wo dzi sła wia
Ślą skie go jest re wi ta li za cja za byt ko wej Basz ty wraz
z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą – tak, aby przy sto so -
wać ją do od wie dza ją cych. We wspo mnia nych cze -
skich mie ście i gmi nie wy bu do wa ne ma ją zo stać
z ko lei dwie no we wie że wi do ko we. Za pla no wa -
na da ta re ali za cji to okres po mię dzy 1 paź dzier ni -
ka 2019 r. a 30 wrze śnia 2021 r.

Part ner ski pro jekt przy czy ni się do włą cze nia
wież do szla ku wież wi do ko wych Eu ro re gio nu Si le -
sia. Tym sa mym po wsta nie no wy pro dukt tu ry stycz -
ny – szlak skła da ją cy się z 34 obiek tów, w tym
wszyst kie no wo wy bu do wa ne/prze bu do wa ne wie że
(w su mie 14, w tym trzy wspo mnia ne wy żej), a tak -
że „sta re” wie że i punk ty wi do ko we, szla ki ro we ro -
we i pie sze, do któ rych moż na do je chać lub dojść.
Dzię ki pro jek to wi ma zwięk szyć się od wie dzal ność
Wo dzi sła wia Ślą skie go i in nych miejsc bio rą cych
udział w pro jek cie.

Przy po mnij my, mia sto sta ra ło się już wcze śniej
o środ ki na re wi ta li za cję Basz ty. W po ro zu mie niu
z mia stem Bu dišov nad Bu dišovkou zło ży ło wnio -
sek. Wte dy jed nak do fi nan so wa nie nie zo sta ło
przy zna ne. Cel po zo stał ten sam, więc te raz mia -
sto po sta no wi ło apli ko wać w po ro zu mie niu
z więk szą licz bą part ne rów. To przy nio sło za mie -
rzo ny efekt. Red.

Ko lej na istot na in we sty cja w mie -
ście to prze bu do wa bu dyn ku by -
łe go ho te lu przy ul. Czy żo wic -
kiej 29b. To wła śnie tu taj po re -
mon cie prze pro wa dzi się miej ska
jed nost ka – Wo dzi sław ska Pla -
ców ka Wspar cia Dzien ne go
„Dziu pla”. Jak idą pra ce?

Re fe rat In we sty cji Miej skich
i Bu dow nic twa po in for mo wał, że
ro bo ty trwa ją na ze wnątrz i we -
wnątrz obiek tu. Ele wa cje obiek tu
są już go to we. Wy ko naw ca, czy li
ryb nic ka fir ma RE MONT -EX,
ma lu je ścia ny ze wnętrz ne. Go to we
są też tyn ki i wy lew ki we wnątrz.
Za mon to wa na zo sta ła już rów nież
win da, któ ra wraz ze scho da mi
zlo ka li zo wa na jest w do dat ko wej,
no wo wy bu do wa nej klat ce.

Wśród za pla no wa nych za dań
zna la zły się mię dzy in ny mi wy -
mia na in sta la cji cen tral ne go
ogrze wa nia i elek trycz nej oraz
wy ko na nie wen ty la cji me cha -
nicz nej i kli ma ty za cji. Te ren wo -
kół obiek tu tak że zo sta nie za go -
spo da ro wa ny. Przed in we sto rem
wy ko na nie par kin gu na sie dem
miejsc po sto jo wych, w tym jed ne -
go miej sca dla osób nie peł no -
spraw nych, pla cu za baw z jed -
nym, du żym urzą dze niem za ba -
wo wym, sta lo wej wia ty śmiet ni -
ko wej, ele men tów ma łej ar chi tek -
tu ry, tj. ła wek, ko szy na śmie ci,

do nic, sto ja ków na ro we ry, sto łów
do gier, sto łu do te ni sa sto ło we go,
ogro dze nia te re nu i ogro dze nia
pla cu za baw.

Przy po mnij my, kwo ta cał ko wi -
ta pro jek tu prze bu do wy, roz bu do -
wy oraz zmia ny za go spo da ro wa nia
po miesz czeń bu dyn ku na po trze by
utwo rze nia Cen trum Usług Spo -
łecz nych zo sta ła okre ślo na na 4,04
mln zł. Środ ki unij ne przy zna ne
na to przed się wzię cie to po nad 2,9
mln zł. Wy ko naw ca zło żył ofer tę
w wy so ko ści pra wie 4 mln zł.

Na roz sze rze nie usług spo -
łecz nych świad czo nych przez
przy szłe go go spo da rza obiek -
tu – WPWD „Dziu pla” mia sto
tak że po zy ska ło do fi nan so wa nie,
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -

mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2014-2020. Ce -
lem te go pro jek tu jest wyj ście
z bez rad no ści wy cho waw czo -
-opie kuń czej sześć dzie się cior ga
ro dzi ców oraz stwo rze nie od po -
wied nich wa run ków do roz wo ju
dla dzie ci i mło dzie ży wy klu czo -
nych lub za gro żo nych ubó stwem
czy wy klu cze niem spo łecz nym
z te re nu Wo dzi sła wia Ślą skie go.
Wśród za pla no wa nych dzia łań
zna la zły się mię dzy in ny mi
warsz ta ty, pra ce po dwór ko we, za -
ję cia so cjo te ra peu tycz ne i asy -
sten tu ra ro dzin na. Pro jekt ma być
re ali zo wa ny przez dwa la ta,
od lip ca 2019 ro ku do koń ca
czerw ca 2021, a je go cał ko wi ta
war tość to bli sko 553 tys. zł. kb

Dofinansowanie na rewitalizację
Baszty staje się faktem

Widoczne postępy na budowie 

Wodzisławska Baszta docelowo będzie wieżą widokową dostępną dla mieszkańców
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Elewacje powstającego Centrum Usług Społecznych są już gotowe

Wykonawca prowadzi roboty także wewnątrz obiektu
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NASZE MIASTO

12 dru żyn z Wo dzi sła wia Ślą skie go, od przed szko la -
ków po gim na zja li stów, wzię ło udział w XIV Ogól -
no pol skiej Olim pia dzie Kre atyw no ści De sti na tion
Ima gi na tion Po land, któ ra od by wa ła się w dniach
1-3 mar ca we Wro cła wiu.

W te go rocz nej olim pia dzie spotkało się 230 dru -
żyn (nie mal 2000 uczest ni ków) z ca łej Pol ski, 7 dru -
żyn za gra nicz nych, 270 tre ne rów, 60 eks per tów i 140
wo lon ta riu szy.

Ucznio wie pre zen to wa li swo je Wy zwa nia Dru ży -
no we (do wy bo ru: ar ty stycz ne, na uko we, kon struk cyj -
ne, im pro wi za cyj ne, tech nicz ne czy spo łecz ne),

nad któ ry mi pra co wa li przez ostat nie mie sią ce oraz
wzię li udział w Wy zwa niach na Już – krót kich za da -
niach ko mu ni ka cyj nych, kon struk cyj nych lub ar ty stycz -
nych, pod czas któ rych gru pa mu si wy ka zać się kre -
atyw no ścią i współ pra cą. Wo dzi sław skie przed szko la -
ki z Pu blicz ne go Przed szko la nr 4 pre zen to wa ły się
wWy zwa niu Wscho dzą cych Gwiazd. Dzie ci uczest ni -
czy ły też w Wy zwa niu Bliź nia czym i warsz ta tach roz -
wi ja ją cych kre atyw ność. Pod czas Ce re mo nii Otwar cia
i Ce re mo nii Za mknię cia na try bu nach Ha li Or bi ta we
Wro cła wiu po ja wi li się rów nież ro dzi ce, któ rzy przy je -
cha li z Wo dzi sła wia do pin go wać swo je po cie chy.

Olim pia da za koń czy ła się ogrom nym suk ce sem
dru ży ny „Po ła wiacz ki Za ga dek” ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 2, któ ra otrzy ma ła na gro dę spe cjal ną – Na gro -
dę Grze go rzew skie go za za chwy ca ją cą pre cy zję wy -
ko na nia au to ma tu do gier – PAC MAN. Dru ży na zdo -
by ła rów nież me da le za I miej sce w Wy zwa niu Bliź -
nia czym. Tre ner ką dru ży ny jest We ro ni ka Sto sór -Gu -
ner ka. Me da la mi za I miej sce w Wy zwa niu Bliź nia -
czym mo gą się też po chwa lić ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej nr 8 z dru ży ny „La ta ją ce Bo be ry” pod wo -
dzą Ka ta rzy ny Ste fa niak i Ire ne usza Tko cza. W Olim -
pia dzie udział wzię ły dzie ci i mło dzież z PP 4, SP 1,

SP 2, SP 3, SP 4, SP 8 i SP 16. Dru ży nom, któ re za ję -
ły pierw sze miej sca w po szcze gól nych ka te go riach
wie ko wych pod czas od by wa ją ce go się je sie nią 2018
ro ku IV Wo dzi sław skie go Fe sti wa lu Kre atyw no ści,
prze jazd ufun do wa li spon so rzy: Izba Go spo dar cza
w Wo dzi sła wiu i Bank PKO BP. Uczest nic two w wy -
da rze niu dla po zo sta łych szkół by ło moż li we dzię ki
ro dzi com, wspar ciu Rad Ro dzi ców i kier ma szom or -
ga ni zo wa nym sa mo dziel nie przez dzie ci. Udział
w Olim pia dzie był dla mło dych wo dzi sła wian wspa -
nia łą przy go dą z kre atyw no ścią, nie sza blo no wym my -
śle niem i dzia ła niem w ze spo le. Red.

Młodzi wodzisławianie na Olimpiadzie Kreatywności

28 mar ca w Miej skim Ośrod ku
Spor tu i Re kre acji „CEN TRUM”
pre zy dent Mie czy sław Kie ca
wrę czył po wo ła nia człon kom no -
wo wy bra nej Ra dy Spor tu. Wśród
nich zna leź li się mię dzy in ny mi
oso by re pre zen tu ją ce wo dzi sław -
skie klu by spor to we.

Ra da to trzy na ścio ro człon -
ków po wo ła nych przez pre zy den -
ta mia sta we dług po niż szych za -
sad:
• pię ciu człon ków po wo ła nych spo -
śród kan dy da tów zgło szo nych
przez sta tu to we or ga ny klu bów
spor to wych dzia ła ją cych na te re -
nie mia sta (nie wię cej niż jeden
kan dy dat z jed ne go klu bu),

• pię ciu człon ków – przed sta wi -
cie li pre zy den ta mia sta,

• dwóch człon ków – przed sta wi -
cie li Ra dy Miej skiej,

• je den przed sta wi ciel Ra dy Dy -
rek to rów.

Ka den cja Ra dy Spor tu po -
trwa trzy la ta. Człon ko wie bę dą
spo ty kać się na ob ra dach nie
rza dziej niż raz na trzy mie sią ce.
Do ich za dań na le żeć bę dą mię -
dzy in ny mi opi nio wa nie stra te gii
roz wo ju mia sta w za kre sie kul tu -
ry fi zycz nej, pro jek tu bu dże tu
w czę ści do ty czą cej te go ob sza -
ru, pro jek tów uchwał do ty czą -
cych je go roz wo ju, pro gra mów
ba zy spor to wej na te re nie mia -
sta, usta la nie za sad współ pra cy
z klu ba mi spor to wy mi, sto wa -
rzy sze nia mi, związ ka mi i in ny -
mi pod mio ta mi pro wa dzą cy mi
dzia łal ność w za kre sie kul tu ry
fi zycz nej, jak rów nież pro pa go -
wa nie przed się wzięć spor to wo -
-re kre acyj nych. kb

Na 20 – 22 ma ja za pla no wa ny zo -
stał wy jazd wo dzi sław skich i cze -
skich se nio rów do Mię dzy bro dzia
Ży wiec kie go na tzw. „Wo lon ta riat
se nio ral ny”. To już ko lej ne dzia ła -
nie klu czo we w ra mach pro jek tu
„Se nio rzy bez gra nic”, na które
mia sto po zy ska ło środ ki unij ne
i z bu dże tu RP. Re kru ta cja na wy -
jazd ru sza29 kwiet nia ogodz.7:30.

Se nio rom to wa rzy szyć bę dą
dzie ci z pol skich ro dzin dys funk -
cyj nych i opie ku no wie z Wo dzi -
sław skiej Pla ców ki Wspar cia
Dzien ne go „Dziu pla”. Pod czas
trzy dnio we go, in te gra cyj ne go wy -
jaz du od bę dą się mię dzy in ny mi
warsz ta ty w ra mach wo lon ta ria tu
se nio ral ne go w asy sten tu rze ro -
dzin nej oraz w pra cy z dziec kiem
w świe tli cy, za ję cia łą czą ce po ko -
le nia, pla stycz no -re lak sa cyjne, za -
kła da ją ce ak tyw ny wy po czy nek.
W efek cie po wsta nie pol sko -cze -
ska pu bli ka cja w wer sji elek tro -
nicz nej oza po mnia nych grach i za -
ba wach.

– To dzia ła nie da se nio rom
moż li wość in ne go spoj rze nia
na sie bie, do strze że nia i do ce nie nia
swo je go po ten cja łu, dzię ki cze mu
wzro śnie ich po czu cie war to ści.
Li czy my na to, że uczest ni cy do ce -
nią war to ści mię dzy po ko le nio -
wych kon tak tów spo łecz nych

i roz wi ną wła sne umie jęt no ści spo -
łecz ne – mó wi Bar tosz Kwa śny
z Wy dzia łu Fun du szy Ze wnętrz -
nych Urzę du Mia sta.

Udział w wy jeź dzie jest bez -
płat ny. Trans port, wy ży wie nie
oraz za kwa te ro wa nie za pew nia
mia sto Wo dzi sław Ślą ski. Ilość

miejsc dla wo dzi sła wian 50+ jest
ogra ni czo na. O udzia le de cy du je
ko lej ność zło że nia for mu la rza
zgło sze nio we go w Biu rze Ob słu gi
Klien ta Urzę du Mia sta przy
ul. Bo gu miń skiej 4b (do stęp ny
na stro nie www.wo dzi slaw -sla -
ski.pl). Pierw szeń stwo bę dą mia ły

oso by, któ re nie uczest ni czy ły
w po przed nim wy jeź dzie ob ję tym
pro jek tem. W przy pad ku du że go
za in te re so wa nia miesz kań ców zo -
sta nie utwo rzo na li sta re zer wo wa.

Przy po mnij my, pro jekt „Se nio -
rzy bez gra nic” re ali zo wa ny jest
dzię ki środ kom unij nym z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go oraz z bu dże tu pań stwa
RP „Prze kra cza my gra ni ce” w ra -
mach Pro gra mu Współ pra cy
Trans gra nicz nej IN TER REG V -
-A RE PU BLI KA CZE SKA -POL -
SKA 2014-2020. Li der pro jek tu,
czy li mia sto Ostra wa – miej ski ob -
wód Ostra wa -Jih, na re ali za cję
„Se nio rów bez gra nic” po zy skał
do fi nan so wa nie z Fun du szu w wy -
so ko ści 18 744,91 eu ro. To aż
85 proc. cał ko wi tych wy dat ków
kwa li fi ko wa nych wy no szą cych
w tym przy pad ku 22 052,84 eu ro.
Do fi nan so wa nie unij ne dla mia sta
Wo dzi sła wia Ślą skie go (rów nież
aż 85 proc.) to 14 427,47 eu ro,
a do fi nan so wa nie z bu dże tu pań -
stwa (do dat ko we 5 proc.) to 848,67
eu ro. Cał ko wi te wy dat ki kwa li fi -
ko wa ne wy no szą tu taj 16 973,50
eu ro. kb

Aż dwanaście drużyn reprezentowało Wodzisław Śląski
Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności to
ogromne przeżycie dla młodych wodzisławian

zdjęcia: Justyna
O

rszulak

Wodzisławianie kompetentni cyfrowo

Członkowie Rady Sportu
z powołaniami

CZŁONKOWIE RADY SPORTU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

BOGDAN BOJKO – przedstawiciel prezydenta miasta
PATRYK GRUSZKA – przedstawiciel prezydenta miasta
ROMAN SZAMATOWICZ – przedstawiciel prezydenta miasta
IRENEUSZ SKUPIEŃ – przedstawiciel prezydenta miasta
SŁAWOMIR KUCHCIŃSKI – przedstawiciel prezydenta miasta
MARIUSZ BLAZY – przedstawiciel Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
ADRIAN JĘDRYKA – przedstawiciel Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
JACEK DOJKA – przedstawiciel Rady Dyrektorów
ZBIGNIEW KOBYLIŃSKI – przedstawiciel klubu sportowego
DARIUSZ FIRUT – przedstawiciel klubu sportowego
JERZY KARP – przedstawiciel klubu sportowego
MAREK MALIK – przedstawiciel klubu sportowego
EDYTA ZAJĄC – przedstawiciel klubu sportowego 

Mia sto star tu je z re ali za cją pro jek tu pn. Kom -
pe tent ni cy fro wo – roz wój kom pe ten cji cy fro -
wych miesz kań ców Wo dzi sła wia Ślą skie go.
Je go głów nym ce lem jest wzrost kom pe ten -
cji 96 wo dzi sła wian po wy żej 25. ro ku ży cia,
w okre sie od ma ja do wrze śnia br.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu, a za ra zem kwo -
ta do fi nan so wa nia po zy ska ne go z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Pol ska Cy fro wa to 53 760 zł.
Środ ki te po zwo lą na re ali za cję szko leń z wy ko -
rzy sta niem no wych tech no lo gii, dzię ki któ rym
u uczest ni ków wy kształ co ne zo sta ną umie jęt -

no ści in for ma cyj ne, ko mu ni ka cyj ne, roz wią zy -
wa nia pro ble mów, zwią za ne z opro gra mo wa -
niem i ko rzy sta nia z usług pu blicz nych.

Powię cej in for ma cji opro jek cie za pra sza my
do kon tak tu z Wy dzia łem Fun du szy Ze wnętrz -
nych Urzę du Mia sta (nr tel. 32 45 90 510). kb

Ko lej ny wy jazd dla se nio rów

Kadencja Rady Sportu potrwa trzy lata

arc

arc



kwiecień 2019 nr 46

WYDARZENIA W MIEŚCIE

Jed no miej sce, wie le spoj rzeń – tak za po wia da się fe -
sti wal do ku men tu „Opty ka wy mien na”, któ ry w Wo -
dzi sław skim Cen trum Kul tu ry od bę dzie się w so bo -
tę, 6 kwiet nia. Go ść mi wy da rze nia bę dą: Ka ta rzy -
na Bo ni, Ma ciek Na brda lik i To masz Grzy wa czew ski.

Do udzia łu w tym jed no dnio wym wy da rze niu
Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry za pro si ło twór ców
do ku men tu ją cych rze czy wi stość za po mo cą sło wa
i ob ra zu. To po sta ci wy wo dzą ce się ze świa ta li te ra -
tu ry fak tu, fo to gra fii i fil mu. Po przez zaj mu ją ce pre -
lek cje, peł ne emo cji pre zen ta cje, a tak że de ba tę go -
ście fe sti wa lu od nio są się do waż nych kwe stii współ -
cze snej co dzien no ści. Wy da rze nie to w du żej mie rze
kon cen tro wać się bę dzie na wol no ści, jej gra ni cach,
do słow no ści i spo so bach in ter pre ta cji te go sło wa.

Ka ta rzy na Bo ni, re por ter ka współ pra cu ją ca z naj -
więk szy mi ma ga zy na mi po dróż ni czy mi na pol skim
ry ku. Spe cja li zu je się w pi sa niu o Azji, jest au tor ką
książ ki „Gan ba re! Warsz ta ty umie ra nia” oraz „Kon -
te ner” na pi sa nej wspól nie z Woj cie chem Toch ma -
nem. Pu bli ku je rów nież w „Du żym For ma cie” czy
„Kon ty nen tach”.

Ma ciek Na brda lik, pol ski fo to re por ter, wie lo krot -
nie na gra dza ny do ku men ta li sta i pierw szy Po lak
przy ję ty do pre sti żo wej ame ry kań skiej Agen cji VII.
Lau re at pol skich i mię dzy na ro do wych kon kur sów
fo to gra fii pra so wej, w tym World Press Pho to czy
Pic tu res of the Year In ter na tio nal. Wraz z żo ną,
Agniesz ką Na brda lik, jest au to rem książ ki „Nie od -
wra cal ne” po świę co nej więź niom nie miec kich obo -
zów kon cen tra cyj nych.

To masz Grzy wa czew ski, re por ter, pi sarz, dok to -
rant pra wa mię dzy na ro do we go, spe cja li zu ją cy się
w post -so wiec kich pań stwach nie uzna wa nych. Au -
tor ksią żek „Gra ni ce ma rzeń. O pań stwach nie uzna -
wa nych”, „Ży cie i śmierć na Dro dze Umar łych” oraz
„Przez dzi ki Wschód” wy róż nio nej na gro dą Ma gel -
la na dla naj lep sze go re por ta żu po dróż ni cze go
2012 r. Jest współ twór cą fil mu do ku men tal ne go
„Cie nie Im pe rium”.

– Pro po nu je my no wą for mu łę spo tkań w Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry, wpi sa ną w dys ku sję
nad do ku men to wa niem ota cza ją cej nas rze czy wi sto -

ści. Na si nie tu zin ko wi go ście po zwo lą nam stwo rzyć
au ten tycz ny fe sti wal do ku men tu – mó wi Krzysz tof
Ja roch, dy rek tor Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry.

Uczest ni cy wydarzenia bę dą mie li oka zję po znać
wy ra zi stych twór ców, nie obo jęt nych, a spo łecz nie
za an ga żo wa nych, de cy du ją cych się się gać po te ma -
ty istot ne, wy ma ga ją ce więk szej uwa gi. Co wię cej,
„Opty ka wy mien na” to ide al ne miej sce do włą cze -
nia się w dys ku sję i nie po wta rzal na spo sob ność
na po dzie le nie się oso bi sty mi spo strze że nia mi w do -
bo ro wym to wa rzy stwie. Bez wąt pie nia przed sta wia -
ne kon kret ne przy kła dy i oma wia ne do świad cze nia
tra fiać bę dą w sed no.

Bę dzie cie ka wie, bę dzie praw dzi wie. Wstęp na te
wy da rze nie jest bez płat ny, po czą tek fe sti wa lu do ku -
men tu za pla no wa no na go dzi nę 15:00.

O po czę stu nek dla uczest ni ków za dba Za cny Ką -
sek, za ku pić moż na bę dzie też aro ma tycz ną ka wę
z Pra cow ni Ka wy Ka wow ski.  le na

Wie le po my słów na zor ga ni zo -
wa nie nie za po mnia ne go ślu bu
do star czył od wie dza ją cym Fe -
sti wal We sel ny w Wo dzi sław -
skim Cen trum Kul tu ry. Pią ta
edy cja te go wy da rze nia od by -
ła się 10 mar ca i zgro ma dzi ła
pra wie 40 wy staw ców bran ży
ślub nej. Im pre zę pro wa dzi li:
pre zen ter ka, dzien ni kar ka ra -
dio wa i te le wi zyj na Ni na No -
coń oraz mu zyk, kon fe ran sjer,
pre zen ter ra dio wy To masz Ci -
ba. Or ga ni za to rem wy da rze -
nia by ło WCK oraz Kwia -
ciar nia Kwia ty Styl. Dzię ki
bo ga tej ofer cie, któ rą pre zen -
to wa li wy staw cy z róż no rod -
nym asor ty men tem, przy szli
mał żon ko wie mo gli za po -
znać się z naj now szy mi tren -
da mi oraz zna leźć wie le cen -
nych wska zó wek na uda ne
przy ję cie. Na sce nie, jak co ro -
ku, mia ły miej sce pre zen ta cje
su kien ślub nych i bie li zny oraz
po ka zy fit ness. W we sel ny kli -
mat wpro wa dził wszyst kich
od wie dza ją cych ze spół mu -
zycz ny. Z ko lei po ka zy ta necz -
ne mo gły być dla wie lu par in -
spi ra cją na pierw szy ta niec.
Fe sti wal We sel ny był oka zją
do za po zna nia się z ofer tą
mul ti me dial ną, fo to gra ficz ną,
flo ry stycz ną, ju bi ler ską czy

ga stro no micz ną oraz do de gu -
sta cji we sel nych spe cja łów.
Przy szli mał żon ko wie mo gli
ro ze znać się w usłu gach firm
świad czą cych opra wę mu -
zycz ną oraz in nych atrak cji,
któ re uroz ma icą czas go ściom
we sel nym. W tro sce o nie na -
gan ny wy gląd i do bre sa mo po -
czu cie mło dej pa ry, wy staw cy
przed sta wia li ofer tę do ty czą cą
ak tu al nych tren dów w ma ki ja -
żu i fry zu rach, a tak że in for -
mo wa li o spo so bach na za cho -
wa nie świet ne go wy glą du nie
tyl ko przed ślu bem. Po raz
pierw szy uczest ni cy fe sti wa lu
mo gli gło so wać na naj lep sze -
go wy staw cę, któ rym oka zał
się Za kład Ju bi ler ski Krzysz -
tof Ocza dły. Z ko lei dla na rze -
czo nych przy go to wa no za ba -
wę z fan ta mi prze ka za ny mi
przez wy staw ców. Fe sti wal
We sel ny po raz ko lej ny spo tkał
się ze spo rym za in te re so wa -
niem. Im pre zę od wie dzi ło kil -
ka set osób, któ re, dzię ki uroz -
ma ico ne mu pro gra mo wi i pa -
rze wspa nia łych pro wa dzą -
cych, spę dzi ło mi łe, nie dziel ne
po po łu dnie w Wo dzi sław skim
Cen trum Kul tu ry. Pa tro nat
me dial ny nad wy da rze niem
spra wo wa ły por ta le abc slu bu.
pl oraz we se li cho. net.  Red.

Pierw szy wy ścig roz gry -
wa ny w ra mach Grand Prix
MTB XC Wo dzi sław Ślą -
ski 2019 do star czył ogrom -
nej daw ki emo cji. 24 mar -
ca na tra sach wy zna czo -
nych wo kół Ba la to nu ry -
wa li zo wa ło ze so bą po -
nad 250 ro we rzy stów gór -
skich star tu ją cych w róż -
nych ka te go riach wie ko -
wych. Nie za bra kło kil ku -
let nich, śmia łych spor tow -
ców i po kaź nej gru py za -
wo dow ców. Po ko nu ją cy
wy ma ga ją ce zjaz dy i pod -
jaz dy za wod ni cy mo gli li -
czyć na wspar cie i do ping
ki bi ców. Naj lep si w swo ich
ka te go riach się gnę li po pa -
miąt ko we tro fea. Szcze gó -
ło we wy ni ki do stęp ne są
na stro nie www.mo sir.wo -
dzi slaw -sla ski.pl. Przy po -
mnij my, Grand Prix MTB
XC Wo dzi sław Ślą ski 2019
to za wo dy skła da ją ce się
z trzech wy ści gów. Dru gi
od bę dzie się już 12 ma ja
w Ro dzin nym Par ku Roz -
ryw ki „Trzy Wzgó rza”,
a trze ci 29 wrze śnia po -
now nie na te re nie Ośrod -
ka Re kre acyj ne go Ba la -
ton.

Ce lem wy da rze nia jest
m.in. pro mo cja tu ry sty ki
ro we ro wej ja ko for my zdro -
we go spę dza nia cza su oraz
roz wój ko lar stwa MTB
w na szym mie ście. Wy da -
rze nie or ga ni zu je Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji
„CEN TRUM”.  le na

Boni, Nabrdalik, Grzywaczewski
na festiwalu dokumentu w WCK

Ko la rze roz po czę li ry wa li za cję 

Satysfakcja z ukończonego wyścigu to rzecz nieoceniona

Strome zjazdy wymagały od zawodników koncentracji

Najlepsi sięgnęli po najwyższe trofea 

zdjęcia: Magdalena Szymańska 

Wy da rze nie peł ne ślub nych in spi ra cji

Pokazy sukni ślubnych przyciągały uwagę zainteresowanych

Wydarzenie rozpoczął pokaz pierwszego tańca Festiwal obfitował w niespodzianki konkursowe

Frekwencja i różnorodna oferta wystawców dopisały

zdjęcia: M
agdalena

Szym
ańska 
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ROZMOWA MIESIĄCA

O sytuacjach, które się nie zdarzają,
o dobrodziejstwach szpitalnych
obserwacji, kulisach konferansjerki,
smaczkach estradowych,
o podolsztyńskiej sielance
i o niezawodnych przyjaciołach
błyskotliwie, dosadnie i trafnie
opowiadał PIOTR BAŁTROCZYK, gdy
gościł na scenie Wodzisławskiego
Centrum Kultury. Co do powiedzenia
miał w kuluarach? Bez wątpienia
była to wypowiedź, która znacznie
wykraczała poza ramy dobrego
dowcipu. 

Pojawia się Pan w Wodzisławskim
Centrum Kultury z programem „Mężczyzna
z kijowym peselem”. Czy te słowa
Pana definiują?
Piotr Bał tro czyk: Na pew no tak, bo je -
stem już pra wie sześć dzie się cio lat kiem,
a sześć dzie się cio let ni męż czy zna to nie -
wąt pli wie męż czy zna z ki jo wym pe se -
lem. W tym pro gra mie po ja wia się co -
raz wię cej no wych rze czy, któ re bę dą
sta no wi ły ba zę ko lej ne go pro gra -
mu – Sta rość nie jest dla mię cza ków.
Na to miast pó ki co funk cjo nu ję ja ko
męż czy zna z ki jo wym pe se lem.

Wodzisławskie spotkanie z Panem
dedykowane jest zwłaszcza kobietom,
dlatego chciałabym porozmawiać
o mężczyznach. Taki słowny twór
„mężczyzna idealny” ma odzwierciedlenie
w rzeczywistości?
To ja je stem. Czy li wy so ki La ty nos z dłu -
gi mi no ga mi, dup cią jak orze szek, opie -
kuń czy, czu ły tro skli wy... wszyst ko to
o mnie po pro stu. Ide al ny męż czy zna to ja! 

Pa nie Pio trze, ide ał brzmi nie co nud nie... 
Trze ba by ło by za py tać ko biet, któ re prze -
wi nę ły się przez mo je ży cie o to, jak one
czu ły się, ob cu jąc z ide ałem ta kim, jak ja.
Oba wiam się, że ich opi nia mo gła by być
dla mnie do syć przy kra. Cho ciaż my ślę,
że nu da jest ostat nim ze sko ja rzeń, ja kie
wią za ło by się ze mną. Ma ło zaj mu ję się
męż czy zna mi, ca łe ży cie in te re so wa ły
mnie ko bie ty. Je stem zde cy do wa nie he te -
ro sek su al ny, więc pro szę mnie zwol nić
z od po wie dzi na py ta nie o in nych sam -
ców, po nie waż ma ło się na nich znam. 

Jak to jest, pi szą o Pa nu, że me lan cho lik,
że spo koj ny, a na sce nie wi dzi my bez li to -
śnie uta len to wa ne go ka ba re cia rza. Wi dać,
że da się te dwie na tu ry po go dzić, na to -
miast cie ka wi mnie, czy jest to trud ne?
Mam de pre sję od wie lu lat. Mo je ży cie
jest pró bą oswo je nia jej i wal ki z nią.
Pra ca es tra do wa na pew no z jed nej stro -
ny, w ja kimś sen sie, mi w tym po ma ga,
ale z dru giej stro ny pew nie też szko dzi.
A to dla te go, że nie wąt pli wie je stem
per fek cjo ni stą. Na sce nie, wy sta wia jąc
się na oce nę in nych, też pró bu ję osią -
gnąć per fek cjo nizm, co ska za ne jest
na nie po wo dze nie i jest ko lej nym ka -
mycz kiem ne ga tyw nym do ogród ka
mo jej cho ro by. Ale ja koś so bie z tym ra -
dzę. Lu bię te mo je dzia ła nia es tra do we,
w prze ci wień stwie do te le wi zji, któ rej
nie lu bię i wła ści wie ni gdy nie by łem jej
fa nem. W mo im ży ciu by ło jej do syć
du żo, za du żo, ale dla te go, że ona mnie
chcia ła, a nie ja jej. Za to es tra dę za wsze
lu bi łem, we wszel kich jej prze ja wach.
Czy to by łem kon fe ran sje rem, czy by -
łem graj kiem z gi ta rą śpie wa ją cym po -
waż ne pie śni o głę bo kich tre ściach, czy
jak te raz, gdy je stem czło wie kiem, któ -
ry sta ra się, by by ło śmiesz nie, ale też by

nie by ło głu pio. Czło wiek jest ta ką isto -
tą, w któ rej mie ści się wie le po sta ci. Nie
by ło by dla mnie spe cjal nym pro ble mem
wyj ście do słu cha cza te raz na przy kład
z po waż nym wy kła dem na te mat pol -
skie go ro man ty zmu, me sja ni zmu, nie -
miec kiej uto pii kon ser wa tyw nej, al bo
po ję cia we wnętrz nej emi gra cji, po nie -
waż tym zaj mo wa łem się na uko wo
i do tej po ry mam w gło wie tę wie dzę
do brze ugrun to wa ną. I pew nie mógł -
bym pu blicz ność tak że tym za in te re so -
wać, ale przy je cha łem tu dziś ja ko żar -
tow niś i to bę dę ro bił. 

Ale tego, że będzie Pan bawił, inni
oczekują także poza sceną...
By wa, że tak, na to miast je stem bar dzo
ma ło to wa rzy ski. Je stem ra czej od lud -
kiem, krąg mo ich bli skich przy ja ciół za -
wę ża się. Nie mam pro ble mów z by ciem
sam na sam. Od lat miesz kam też sam
i jest mi z tym do brze. Pew nie to jest jed -
ną z przy czyn roz dź wię ku mię dzy mną
pry wat nie, a mną – na zwij my to – służ bo -
wym, bo nie je stem ani czło wie kiem ga -
da tli wym, ani du szą to wa rzy stwa. Po wie -
dział bym, że nie je stem to wa rzy sko na -
mol ny, a cza sem rze czy wi ście ta kie ocze -
ki wa nia wo bec mnie są. Mi mo to wo lę
so bie sie dzieć sam, pić bia łe wi no,
grać na gi ta rach, słu chać do brej mu -
zy ki i nie tę sk nię za świa tem. Pięk -
nie miesz kam na wsi pod Olsz ty -
nem i tam jest mi do brze.

I to jest Pa na świat...
Zde cy do wa nie tak. Cze kam już
na wio snę, bar dzo moc no przy mie -
rzam się do od two rze nia pa sie ki, któ -
rą la ta te mu mia łem i z bra ku cza su
zli kwi do wa łem. A te raz my ślę, że
był bym w sta nie ina czej so bie to
wszyst ko zor ga ni zo wać. Chcę do te go
za ję cia wró cić, bo pszcze lar stwo jest
bar dzo cie ka we i kształ cą ce. 

Pa nie Pio trze, po ja wił się w Pa na ży ciu
ktoś ta ki jak mę ski au to ry tet?
Na pew no tak i moż na to za gad nie nie
roz gra ni czyć na au to ry te ty pry wat ne
i za wo do we. Waż ną po sta cią w mo im
ży ciu, czło wie kiem, któ re go mi nie -
ustan nie bra ku je, mi mo że już dwa -
dzie ścia lat mi nę ło od je go śmier ci,
jest mój oj ciec An drzej Bał tro czyk,
dzien ni karz. Był cie ka wą po sta cią,
do brym fa chow cem w swo jej bran ży.
Był dla mnie nie wąt pli wie punk tem
od nie sie nia. Je śli cho dzi o dzia łal -
ność es tra do wą za wę żo ną
do pol skie go po dwór ka, to
osób, któ re mia ły na mnie
wpływ, dzię ki te mu że mo -
głem z ni mi współ pra co wać,
jest tro chę. Na pew no jest nią
Krzysz tof Ja ślar, zwią za ny
z ka ba re tem Tey, re ży ser wie lu
es tra do wych przed się wzięć, do któ -
rych mnie za pra szał i bar dzo się z te -
go cie szę, bo mnó stwo się na uczy łem.
To są moi star si ko le dzy, z któ ry mi zna -
jo mość jest dla mnie nie ustan nym za -
szczy tem, cho ciaż by Je rzy Kry szak,
wspa nia ły cie pły czło wiek o wiel kim
po czu ciu hu mo ru, o wiel kiej eru dy cji
i wie dzy, Mar cin Da niec, któ re go ro bo -
tę od wie lu lat sza nu ję, czy An drzej
Gra bow ski, z któ rym ostat nio rzad ko się
spo ty ka my, ale też ce nię tą na szą zna jo -
mość. Z wiel ką przy jem no ścią pa trzę
na to, co ro bi Abe lard Gi za i po wa żam
też dzia łal ność młod szych ko le gów. To
są waż ne po sta ci, bo po pierw sze my ślę,
że oni po sze rza ją gra ni cę wol no ści

w sło wie, po dru gie – są też dla mnie
nie jed no krot nie in spi ru ją cy. Słu cha jąc
ich, otwie ram się na no we rze czy,
na szczę ście tu taj nie je stem za bar dzo
kon ser wa tyw ny.

Takie spotkania jak to wodzisławskie są
dla Pana wciąż ważne, czy jest to już
pewien rodzaj rutyny, od której nie sposób
uciec? 
My ślę, że jest to jed no i dru gie. Je stem
od wie lu lat na es tra dzie i ma ło rze czy
mo że mnie za sko czyć. Wiem, jak to się
ro bi i umiem to ro bić. Wiem, ja ki efekt
chcę osią gnąć i ja kich środ ków w tym
ce lu użyć. Więc, w ja kimś sen sie, jest to
pew ne go ro dza ju ru ty na, bo jak już
wsko czę w te swo je szy ny, to idę
po swo je. Na to miast jest to wciąż cie ka -
we i roz wi ja ją ce. Upra wiam za wód, któ -
ry da je mi nie ustan ny bo dziec do sa mo -
roz wo ju. Rze czy, któ re zda rza ją się
na es tra dzie w kon tak cie z pu blicz no -
ścią są bar dzo in spi ru ją ce, twór cze. Tak
jak mó wi łem wcze śniej, ja tę es tra dę na -
praw dę lu bię, ona mnie ca ły czas krę ci,
wciąż się w niej od naj du ję, wciąż my ślę,

że je stem in te lek tu al nie spraw ny i z re -
flek sem. Da ję so bie ra dę. 

Kontakt z widzem może być niezwykle
cenny. Czy jest takie wydarzenie,
do którego nad wyraz często wraca Pan
wspomnieniami? 
Pod czas wy stę pu wspo mi nam o kil ku
hi sto riach kon fe ran sjer skich, któ re mi
się przy da rzy ły, któ re są na ty le śmiesz -
ne, że war to o nich opo wie dzieć.
Przy te go ro dza ju dzia ła niach, w sen sie
spo łecz ne go od bio ru mo jej czy ko le gów
twór czo ści, my tak na praw dę na sce nie
je ste śmy bar dzo sa mot ni. Pa trząc z bo -
ku, zda je się, że to na wet nie ludz kie
dzia ła nie. Sa mot ny czło wiek wy cho dzi
przed du żą pu blicz ność i mu si zmie rzyć
się z jej ocze ki wa nia mi. Mu si wi dza so -
bą za jąć przez nie krót ki czas, co by wa
do syć kar ko łom ne, tym bar dziej, że to
mo je „zaj mo wa nie” od wo łu je się nie
do tu pa nia nóż ką i po dry gi wa nia,
a do kon tak tu in te lek tu al ne go z wi dzem.
Je że li te go kon tak tu nie ma, to nie ma
mo jej ro bo ty. Wte dy ona nie ma sen su. 

Czy w tej oswojonej rzeczywistości czeka
Pan na coś, co mogłoby jeszcze totalnie
Pana zaskoczyć? Czy jest to Panu
w jakikolwiek sposób potrzebne?
Nie wiem, czy cze kam. Bar dzo lu bię ta -
kie spo tka nia jak to w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim, w ta kiej ka me ral nej sa li. Moż -
na po wie dzieć, że to jest mo ja pu blicz -
ność, mo ja wiel kość. Choć nie daw no
wy stę po wa łem w Ka to wi cach, gdzie
po ja wi ło kil ka ty się cy lu dzi, ale dzię ki
te mu, że by ło do bre na gło śnie nie, że

by ły ekra ny, na któ re ope ra to rzy
rzu ca li ob raz wy stę pu ją cych

na sce nie, mia łem wra że nie ka -

me ral no ści te go spo tka nia. Czy na coś
cze kam? Chy ba nie za bar dzo, na to -
miast każ dy z tych wy stę pów od ci ska
się w mo jej pa mię ci. Oczy wi ście, nie je -
stem w sta nie od two rzyć ca ło ści, od „a”
do „z”, ale ja kiś prze błysk te go, co się
wy da rzy ło w pa mię ci mej po zo sta je. 

Sądzi Pan, że może być wzorem dla
innych? 
Nie mam po ję cia, ni gdy się tym nie in te -
re so wa łem. Na pew no mo ja dzia łal ność
kon fe ran sjer ska, któ ra trwa już od daw -
na, dla wie lu ko le gów by ła za uwa żal -
na i pew nie trud no by ło się do niej cza sa -
mi nie od nieść, w ja kiejś kontrze czy na -
wią za niu. Czy mój stand up jest dla ko -
goś in spi ra cją? Nie umiem pa ni od po -
wie dzieć, trze ba by ło by za py tać mo ich
ko le gów, jak oni to od bie ra ją. Ma ło roz -
ma wia my na ta kie te ma ty w gar de ro -
bach. Cza sa mi punk tu je my: a to by ło faj -
ne, to cie ka we. Ale rzad ko sły szy się coś
wię cej i to, tak mi się wy da je, jest sła bo -
ścią pol skiej bran ży roz ryw ko wej, że
wła ści wie nie ma kry ty ki, ta kiej na wzór
te go, co ro bił An drzej „Ibis” Wró blew -
ski, bez sprzecz ny au to ry tet w tej dzie dzi -
nie. Ak tu al nie nikt na po waż nie nie zaj -
mu je się ana li zą fe sti wa lu ka ba re to we go,
dzia łań es tra do wych, nikt nie za sta na wia
się nad tym, co dzie je się pod czas fe sti -
wa lu pio sen ki ak tor skiej.

Dla cze go tak jest?
Nie po tra fię do koń ca te go wy tłu ma -
czyć. Bran ża jest na ty le sil na, na ty le
eks pan syw na, więc mo że uzna no, że nie
war to się nią zaj mo wać, że nie jest to ża -
den ro dzaj po waż nej twór czo ści, że nie
war to pod da wać jej rze tel nej ana li zie.
A nie tak daw no prze cież nurt ten był
jed no znacz nie utoż sa mia ny z dzia łal no -
ścią opo zy cyj ną, niósł ze so bą ja kiś ro -
dzaj tre ści, prze sła nia, sta wał się te ma -
tem re cen zji, roz mów pod czas fe sti wa li,
spo tkań z ju ro ra mi, pod czas któ rych sta -
wia no py ta nia o sens. Te raz ta kich spo -
tkań wła ści wie nie ma. Czy ja ich po -
trze bu ję? To in na spra wa. Na to miast wy -
da je mi się, że nie któ rym młod szym ko -
le gom ta kie rze czy przy da ły by się. 

Sce na to do bre miej sce, by mó wić o isto -
cie rze czy?
To jest bar dzo do bre miej sce! Zwłasz -
cza te raz, w sy tu acji roz wo ju pań stwa,
któ re ogra ni cza swo bo dy de mo kra tycz -
ne, al bo te le wi zji, któ ra bru nat nie je
i pła ci lu dziom, któ rzy się w niej po ka -
zu ją bru nat ny mi pie niędz mi. One ma ją
ko lor, tak jak kie dyś był to ko lor czer -
wo ny, to te raz jest bru nat ny, pre fa szy -
stow ski mo im zda niem i nie ukry wam,
że mam ocho tę na roz li cze nie wie lu,
któ rzy ko rzy sta jąc z ta kich, a nie in nych
prą dów, po ja wia ją się w te le wi zji i usi -
łu ją ro bić że nu ją ce ka rier ki. I bę dę im
się do du py do bie rał, do pó ki bę dę mógł. 

Z ta ką rze czy wi sto ścią trze ba się zmie rzyć...
My ślę, że to jest ta ki wła śnie mo ment,
ten wy bór de fi niu je na szą przy zwo -
itość. To nie wąt pli wie są istot ne rze czy
i nie wi dzę po wo du, że by te raz, kie dy
mam ta ką moż li wość, mil czeć. Mo je
sym pa tie i an ty pa tie są zde cy do wa ne,
zde fi nio wa ne i nie mam po wo du, by je
ukry wać. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
Rów nież dzię ku ję. 

Roz ma wia ła: Mag da le na Szy mań ska 

Nie jestem towarzysko namolny
M

agdalena Szym
ańska 
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Ukie run ko wa nie Fun da cji i nie -
usta ją ca współ pra ca z Wo dzi -
sław skim Ośrod kiem Re ha bi li ta -
cji i Te ra pii Dzie ci i Mło dzie ży
prze kła da się bo wiem na po pra wę
zdro wia, kom for tu ży cia i usa mo -
dziel nia nia wie lu mło dych miesz -
kań ców nie tyl ko na sze go mia sta
czy po wia tu. Po moc się ga bo -
wiem znacz nie da lej. – Wie le
osób chce po ma gać, chce wes -
przeć na sze dzia ła nia, od czu wam
to bar dzo czę sto – mó wi Wie sła -
wa Kier ma szek -Lam la, pre zes za -
rzą du Fun da cji. – Oso by po stron -
ne, któ re mnie roz po zna ją, z cie -
ka wo ścią py ta ją o to, w ja ki spo -
sób mo gą coś dla in nych zro bić.
Lu dzie an ga żu ją się w wo lon ta riat
jesz cze bar dziej, je śli wie dzą, że
ro bią to z my ślą o dzie ciach spe -
cjal nej tro ski. To po bu dza ich
do dzia ła nia. Nie rzad ko chcą zo -
stać na szy mi wo lon ta riu sza mi
i za an ga żo wać się w co rocz ną
kwe stę, ja ką pro wa dzi my na
cmen ta rzach na sze go po wia tu.
W ze szłym ro ku uda ło się dzię ki
za an ga żo wa niu ta kich wła śnie
osób, du żo więk sze mu niż w la -
tach po przed nich, ze brać pra -
wie 75 tys. zł. Wy so kość tej kwo -
ty by ła dla nas po zy tyw nym za -
sko cze niem – do da je. 

TAK ZBIE RA JĄ ŚROD KI
W ostat nią zbiór kę Fun da cji włą -
czy ło się oko ło 1100 wo lon ta riu -
szy, któ rych 1 li sto pa da moż -
na by ło spo tkać na bli sko
40 cmen ta rzach. Ich dzia ła nie
w każ dym ro ku jest moż li we tak -
że dzię ki pra cy pe da go gów, na -
uczy cie li szkół po wia tu wo dzi -
sław skie go, któ rzy przed kwe stą
spo ty ka ją się z przed sta wi cie la mi
Fun da cji i usta la jąc dy żu ry mło -
dzie ży na cmen ta rzach, do pi na ją
wszyst ko na ostat ni gu zik. Mło -
dym wo dzi sła wia nom pre zes za -
rzą du Fun da cji prze ka zu je póź -
niej imien ne po dzię ko wa nia, któ -
re oka zu ją się bar dzo przy dat ne
w ko lej nych la tach edu ka cji. Jed -
nak że po dzię ko wa nia z ser ca pły -
ną tak że do wszyst kich, któ rzy
sto ją za ogrom ną pra cą wy ko ny -
wa ną w oko li cach Dnia Wszyst -
kich Świę tych, m.in. do księ ży

pro bosz czów, pra cow ni ków Urzę -
du Mia sta i dba ją cych o bez pie -
czeń stwo kwe stu ją cych po li cji
i stra ży miej skiej.

Wie sła wa Kier ma szek -Lam la
pod kre śla, że każ dy da tek ma
zna cze nie, jak i każ da for ma po -
mo cy. Do brym przy kła dem jest
tu taj wspar cie, ja kie Fun da cja
otrzy mu je dzię ki 1 pro cen to wi
po dat ku do cho do we go. „Wspól -
no ta Do brej Wo li” i WO RiT nie -
prze rwa nie za chę ca ją do oka zy -
wa nia swo im pod opiecz nym ta -
kiej po mo cy. – Nie ste ty z ro ku
na rok co raz mniej dat ków 
z 1 pro cen ta spły wa na rzecz Fun -
da cji. W 2018 ro ku by ło to już tyl -
ko nie co po nad 10 tys. zł – mó wi
z tro ską Wie sła wa Kier ma szek -
-Lam la. Ci, któ rzy wspo ma ga ją

Fun da cję 1 pro cen tem, mo gą li -
czyć na mi łą nie spo dzian -
kę. – Na ko niec ro ku, za zwy czaj
w pierw szej de ka dzie grud nia, pi -
szę i prze sy łam wszyst kim dar -
czyń com po dzię ko wa nia, do łą -
cza jąc do nich ży cze nia świą tecz -
ne i no wo rocz ne. W ten spo sób
zno wu za chę ca my ich do prze ka -
za nia 1 pro cen ta – do da je.

Ze bra ne środ ki prze zna cza ne
są na ce le wska za ne przez dy rek -
cję WO RiT -u. Mo wa przede
wszyst kim o za ku pie żyw no ści
dla pod opiecz nych Ośrod ka, jak
rów nież sprzę tu re ha bi li ta cyj ne -
go czy do pła tach do szko leń re -
ha bi li tan tów. W ostat nich la tach
ze zgro ma dzo nych fun du szy
w obiek cie zo sta ła wy mie nio -
na m.in. kli ma ty za cja. Być mo -

że w na stęp nej ko lej no ści za -
adap to wa ny do po trzeb nie peł -
no spraw nych zo sta nie zlo ka li zo -
wa ny przy bu dyn ku ogró dek.
Mia ły by tam zo stać za mon to wa -
ne sprzę ty za ba wo we dla pa cjen -
tów miej skiej jed nost ki.

Szu ka jąc środ ków, Fun da cja
nie po prze sta je tyl ko na li sto pa do -
wej kwe ście i środ kach po cho dzą -
cych z tzw. 1 pro cen ta. War to
wspo mnieć tu cho ciaż by oprzy go -
to wy wa nych przez Wie sła wę Kier -
ma szek -Lam lę wnio skach o do fi -
nan so wa nie w ra mach róż ne go ro -
dza ju pro gra mów po mo co wych.

LU DZIE FUN DA CJI
Fun da cja sku pia oso by o szcze -
gól nej wraż li wo ści. Nie są to po -
sta ci przy pad ko we, a tyl ko te,

któ re po tra fią dzia łać dla in nych
z po trze by ser ca – tyl ko ty le i aż
tak wie le. Ini cja ty wa po wo ła nia
Fun da cji „Wspól no ta Do brej
Wo li” po wsta ła w 1992 ro ku.
Two rzy li ją księ ża De ka na tu Wo -
dzi sław skie go i Pszow skie go
oraz wła dze mia sta Wo dzi sła wia
Ślą skie go. Jej ce lem by ło nie sie -
nie po mo cy dzie ciom i mło dzie -
ży nie peł no spraw nej, w czym
po móc mia ła bu do wa ośrod ka
re ha bi li ta cji. Zło ży ła się na to
pra ca kon kret nych osób, w gro -
nie któ rych zna leź li się: ks. pra -
łat Al fred Wlo ka, ks. Ka zi mierz
Ko peć, Lech Li two ra, Wie sła wa
Kier ma szek -Lam la oraz śp. księ -
ża: An to ni Stych, Bo le sław Ko -
piec, Ge rard We ngie rek i pa stor
Mar cin Lu kas. Ośro dek dla dzie -

ci nie peł no spraw nych roz po czął
swą dzia łal ność pięć lat póź niej.
Wy bór lo kum padł na bu dy nek
zli kwi do wa ne go żłob ka, któ ry
obec nie sta no wi tyl ko je den
z seg men tów WO RiT -u. Dzię ki
wy tę żo nej pra cy i mo bi li za cji
dziś WO RiT słu ży wspar ciem
dla mło dych miesz kań ców po -
wia tu i tym spo za je go gra nic.
Ośro dek, za rów no daw niej, jak
i te raz mo że po chwa lić się wy -
kwa li fi ko wa ną ka drą. Oso by
w nim pra cu ją ce, po za wie dzą
i umie jęt no ścia mi, po sia da ją ce -
chę naj waż niej szą, ja ką jest po -
zy tyw ny i przy ja zny sto su nek
do ma łych pa cjen tów.

– Wspo mi nam ten mo ment,
kie dy Lech Li two ra przy je chał
do mnie i za chę cał, że bym za an -
ga żo wa ła się w two rze nie Fun da -
cji i w pra cę nad do okre śle niem
jej sta tu tu. Po pro szo no mnie, bym
zgo dzi ła się zo stać pre ze sem za -
rzą du. Nie pod ję łam de cy zji
od ra zu, chcia łam ją prze my śleć,
skon sul to wać z naj bliż szy mi.
Zgo dzi łam się za an ga żo wać spo -
łecz nie i ab so lut nie ni gdy tej de -
cy zji nie ża ło wa łam. I tak wspól -
nie dzia ła my od 26 lat – wspo mi -
na Wie sła wa Kier ma szek -Lam la.

W SZCZYT NYM CE LU
Dla cze go ad re sa ta mi ini cja tyw
Fun da cji „Wspól no ta Do brej Wo -
li” są oso by z nie peł no spraw no -
ścia mi? Ta ka by ła wo la jej za ło ży -
cie li, bez wąt pie nia słusz na. Po -
mysł zro dził się w cza sach, gdy
oso by z nie peł no spraw no ścia mi
nie mia ły zbyt wie lu moż li wo ści
na po zy ska nie wspar cia po za do -
mem, na re al ną moż li wość roz wo -
ju, wyj ścia po za do brze zna ne so -
bie śro do wi sko. Szans na cie ka we
spę dza nie cza su tak że nie by ło
zbyt wie le, ro dzi ce za ab sor bo wa -
ni wy ma ga ją cą cza su opie ką
nad swo imi dzieć mi, z rzad ka
mie li wol ną chwi lę dla sie bie, co
nie do da wa ło mo ty wa cji. Tak
dzia ła ją ce go ośrod ka, czy fun da -
cji na sta wio nych na wie lo to ro we
wspar cie w naj bliż szej oko li cy
po pro stu nie by ło. Za ist nia ła więc
wy raź na po trze ba i – na szczę -
ście – zna la zła się od waż na re ak -

Do brą wo lę sukcesywnie
prze ka zu ją już od 26 lat
KIERUJĄC SIĘ TYM, CO PODPOWIADA NAM SERCE, OPIERAJĄC SIĘ NA WŁASNYCH ZAINTERESOWANIACH I MOŻLIWOŚCIACH, RAZ
ZA RAZEM PODEJMUJEMY ROZLICZNE PRÓBY NADANIA ŻYCIU GŁĘBSZEGO SENSU. NIE ZAWSZE SĄ TO PRÓBY UDANE, OWOCNE. NIE
ZAWSZE NASZE WYOBRAŻENIA TRAFIAJĄ NA PODATNY GRUNT. W TYM PRZYPADKU CHĘCI PRZERODZIŁY SIĘ W CZYN. A GEST DOBREJ
WOLI, KTÓRY LEŻAŁ U ŹRÓDŁA POWSTANIA FUNDACJI, DO DZIŚ POZWALA OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W JEJ DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWAĆ
MISJĘ ŻYCIA, KTÓRĄ JEST NIESIENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI „WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI” NIE
GINIE BEZ ECHA, A TRWA JUŻ OD 26 LAT.

Magdalena Szymańska
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cja na nią. Cel zo stał ja sno zde fi -
nio wa ny, roz po czę ły się po szu ki -
wa nia miej sca. Na po trze by Fun -
da cji i Ośrod ka za adap to wa no
wpierw po miesz cze nia, wła ści wie
ru de rę po by łym żłob ku. Jed nak
tkwił w niej po ten cjał. Wy bra no to
miej sce, by się roz wi ja ło i prze -
obra ża ło, by sta no wi ło ba zę do
wpro wa dza nia sys te ma tycz nie,
w mia rę moż li wo ści fi nan so wych,
ko lej nych bu dow la nych roz wią -
zań, a im po nu ją ce efek ty wi dać
dziś jak na dło ni. Ośro dek pręż nie
dzia ła na dwie zmia ny. Prak tycz -
nie każ de go mie sią ca na re ha bi li -
ta cję do WO RiT do wo żo nych jest
bli sko 700 dzie ci. Z po by tu dzien -
ne go ko rzy sta 17 ma łych i mło -
dych pa cjen tów. Ze wspar cia ko -
rzy sta ją dzie ci, po czy na jąc od tych
naj młod szych kil ku ty go dnio -
wych, kil ku mie sięcz nych, któ re ze
wzglę du na za gro że nie nie pra wi -
dło wym roz wo jem psy cho ru cho -
wym wy ma ga ją in ten syw ne go
uspraw nia nia oraz sty mu la cji roz -
wo ju. To bar dzo istot ne, by re ha bi -
li ta cję roz po cząć jak naj wcze śniej.
Ko lej ną gru pę pa cjen tów sta no wią
dzie ci z nie peł no spraw no ścia mi
spo wo do wa ny mi na stęp stwa mi
uszko dze nia ośrod ko we go ukła du
ner wo we go i ukła du ru chu, z mó -
zgo wym po ra że niem dzie cię cym,
prze pu kli ną opo no wo -rdze nio wą,
Ze spo łem Do wna lub in ny mi wa -
da mi ge ne tycz ny mi. Nie peł no -
spraw no ści tych nie moż na wy le -
czyć, ale zde cy do wa nie moż -
na po móc dzie ciom w tym, by
osią gnę ły wszech stron ny rozwój
za rad no ści i ak tyw no ści spo łecz -
nej, nie za leż no ści w ży ciu co -
dzien nym. Ośro dek opie ku je się
tak że dzieć mi, u któ rych zo sta ły
roz po zna ne wa dy po sta wy, pła -
sko sto pie, ko śla wość ko lan czy
sko lio za. W tych przy pad kach sto -
so wa ne są róż ne metody re ha bi li -
ta cji, któ rych ce lem jest przy wró -
ce nie moż li wie mak sy mal nej
sprawności fi zycz nej.

– Za sia da łam w ra dzie miej -
skiej, pra co wa li śmy wspól nie z in -
ny mi rad ny mi nad uchwa łą do ty -
czą cą bu do wy Ośrod ka. Pra ce ob -
ję to fa cho wym nad zo rem, nic nie
dzia ło się cha otycz nie czy nie -
prze my śla nie. Ko rzy sta li śmy
z po rad pro jek tan tów, po my sły
kon sul to wa li śmy z oso ba mi, któ -
re mia ły już do świad cze nie w bu -
do wie tak spe cja li stycz nych pla -
có wek. Do kła da li śmy sta rań, by
nasz Ośro dek dzia łał jak naj le piej,
by dzie ciom stwo rzyć jak naj lep -
sze wa run ki. Każ dy sprzęt, każ dy
me bel, ko lor czy in ne de ta le by ły
ana li zo wa ne. Wy po sa że nie ku po -
wa li śmy ze środ ków, ja kie na
rzecz Fun da cji prze ka za li dar -
czyń cy, pod czas zbió rek na cmen -
ta rzach, ba lów, fe sty nów. Do dziś
na pa miąt kę prze cho wu ję pił kę
noż ną z au to gra fa mi za wod ni -
ków – księ ży i po li cjan tów, któ rzy
ro ze gra li cha ry ta tyw ny mecz
pod czas fe sty nu w Mar klo wi -
cach – wspo mi na z uśmie chem
Wie sła wa Kier ma szek -Lam la.

OCHRONIĆ
PRZED ZAPOMNIENIEM
Te i in ne nie za po mnia ne mo men -
ty skru pu lat nie gro ma dzi w pro wa -
dzo nych przez sie bie kro ni kach.

O „skar bach” z prze szło ści opo -
wia da z ogrom nym sen ty men tem.
Za pi sa ne fak ty, wy cin ki z prze róż -
nych ga zet, mo ment po świę ce nia
Ośrod ka, zmia ny wnętrz, wie le fo -
to gra fii, wie le po wo dów do wzru -
szeń, wy da rzeń i ogrom emo -
cji – to wszyst ko, sta ran nie opra co -
wa ne, trwa le chro nić ma hi sto rię
bo ga tą we wspo mnie nia od za po -
mnie nia. I oca lić ją dla po tom -
nych. – Czas mi ja nie ubła ga nie.
Nie któ rych, waż nych i bli skich dla
Fun da cji i dla nas osób już nie ma.
Pa mię ta my o nich, to by li wspa nia -
li lu dzie, skłon ni do po świę ceń
w imię kon kret ne go ce lu – mó wi
wy raź nie wzru szo na pre zes za rzą -
du. Or ga ni za cja pod ję ła na wet sto -
sow ną uchwa łę, by gro by zmar -
łych, za an ga żo wa nych w dzia łal -
ność fun da cji księ ży od wie dzać re -
gu lar nie. I tak obec ni człon ko wie
„Wspól no ty Do brej Wo li” jeż dżą
na cmen ta rze do Ko ko szyc, Ra dli -
na, na Wil chwy, Gło ży ny, a na wet
do cie ra ją do Sko czo wa.

SENS ŻY CIA
Spo sob no ści do wzru szeń Wie -
sła wa Kier ma szek -Lam la mia ła
wie le. Na wet dziś ze łza mi
w oczach przy wo łu je te spon ta -
nicz ne i te wy ni ka ją ce z dzia łal -
no ści Fun da cji spo tka nia z pod -
opiecz ny mi Ośrod ka. Ich znie -
wa la ją ca otwar tość, szcze ra re ak -
cja na to, co sta ra ła im się ofia ro -
wać, bu dzi ła emo cje, wo bec któ -
rych nie spo sób przejść obo jęt -
nie. Za in te re so wa nie, in te gra cja
z praw dzi we go zda rze nia, re al -
na po moc – od za pew nie nia
sprzę tu do re ha bi li ta cji, ży wie -
nia, do płat do re ha bi li tan tów,
po moż li wość ko rzy sta nia z wy -
da rzeń kul tu ral nych, spor to -
wych – do dziś wy zwa la ją ra dość
i sa tys fak cję wy ni ka ją cą z prze -
świad cze nia, że to, co sta ło się
sen sem ży cia Wie sła wy Kier ma -
szek -Lam li, mia ło sens tak że dla
in nych. Dla tych, któ rzy 26 lat te -
mu zna leź li się w cen trum jej
spo łecz nej dzia łal no ści i za in te -
re so wa nia. – Są to wspa nia łe,
otwar te oso by. Je stem prze ko na -
na, że na sza dzia łal ność przy czy -
ni ła się do in ne go spoj rze nia
na oso by z nie peł no spraw no ścia -
mi. Otwo rzy ła przed ni mi wie le
drzwi. Bo ja sne jest, że za słu gu -
ją na wła ści we trak to wa nie, tak
jak każ dy z nas. Trze ba dać im
szan sę, by mo gli w spo łe czeń -
stwie za ist nieć. Nie moż na ich
wy rę czać z każ dej czyn no ści,
a po zwo lić ro bić to, co po tra fią
i jak po tra fią. I do ce niać. Pra co -
wa li śmy na to przez po nad dwa -
dzie ścia lat i efek ty dla obu stron
są wi docz ne – mó wi pre zes Fun -
da cji „Wspól no ta Do brej Wo -
li”. – Ko lek cjo nu ję w pa mię ci te
cie płe sło wa, po dzię ko wa nia, bo
one za wsze mo ty wo wa ły mnie
do pra cy. Jed nak czas ro bi swo -
je... po wo li roz glą dam się już
za kimś, kto chciał by mnie za stą -
pić i chciał by kon ty nu ować to,
w co wło ży łam ty le ser ca – do da -
je z tru dem. – Raz jesz cze za zna -
czę, je ste śmy po to, by dzie ciom
do brą wo lę prze ka zy wać, je ste -
śmy dla nich. Do bra wo la le ży
u źró dła na szej dzia łal no ści – ak -
cen tu je. le na, kb

Pomóżmy Laurze
Mieszkańcy naszego miasta już nie raz udowodnili, że potrafią pomagać. Tym
razem na takie wsparcie liczy wodzisławianka Laura Zając, która dzielnie walczy
z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu z obecnością przeciwciał przeciw
NMDA. To choroba, która praktycznie się nie zdarza. Występuje ona u 60 osób
na świecie. Uderza nieoczekiwanie, jej symptomy bywają usprawiedliwiane
gorszym samopoczuciem, brakiem odpowiedniej diety czy przeziębieniem. Jest
bardzo trudna do zdiagnozowania. Pani Laura, by funkcjonować potrzebuje
bezdyskusyjnie fachowej rehabilitacji i w tym zakresie liczy na wsparcie osób
o otwartym sercu. Przebywała na oddziale intensywnej terapii, wprowadzona była
w śpiączkę farmakologiczną. Walczy z licznymi infekcjami, ponieważ do leczenia
niezbędne było osłabienie odporności. Młoda, energiczna i aktywna, lubiąca ludzi,

podróże – tak o wodzisławiance, która zmaga się z poważna chorobą, mówią
najbliżsi. Razem możemy dać jej szansę na bycie sobą. 
– Koszt jednego turnusu (26 dni) rehabilitacji wynosi 25 000 zł. Rozpisany dla
Laury plan terapii jest przewidziany na okres 12 turnusów, czyli jednego roku.
Przez rok musimy wydać 300 000 zł na to, żeby Laura mogła siedzieć, stać,
jeść i oddychać normalnie. A to dopiero początek, początki są najtrudniejsze.
Przez ten rok chcielibyśmy przystosować Laurę do dalszego prowadzenia
rehabilitacji w domu – mówi mąż Jarek. – Jeśli jesteście w stanie jakkolwiek
pomóc i realnie wpłynąć na jej życie, będziemy wam wdzięczni, teraz
i zawsze – dodaje.
Więcej informacji na: www.zrzutka.pl/rehabilitacjalauryzajac Red.

Ich wspól ną pa sją od za wsze by ły
po dró że. Rów nież ona spra wi ła,
że wo dzi sła wia nie Ma ria i Zyg -
munt Ma zur kie wi czo we spę dzi li
ja ko mał żon ko wie już 60 lat ży -
cia.

Z oka zji pięk nych, dia men to -
wych go dów ży cze nia ju bi la tom
zło ży li pre zy dent Mie czy sław
Kie ca oraz Mi ro sła wa Me isel,
kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil -
ne go. – Ży czę Pań stwu przede
wszyst kim mi ło ści, czer pa nia ra -
do ści z przy jaź ni, roz mów, po dró -
ży, z wszyst kie go, co jest Wa szym
udzia łem. Wszyst kie go do bre -
go – mó wił pod czas spo tka nia
pre zy dent. Ze spe cjal ny mi ży cze -
nia mi do Ma rii i Zyg mun ta Ma -
zur kie wi czów przy by ła tak że
wie lo let nia przy ja ciół ka ro dzi -
ny – Ire na Sau er, na co dzień kie -
ru ją ca dzia ła ją cą w Wo dzi sław -
skim Cen trum Kul tu ry Ar ty stycz -
ną Ro dzin ką Se nio rów „Nie Dej -
my Sie”.

Spo tka nie by ło wspa nia łą
oka zją do wspo mnień. – Po bra li -
śmy się bar dzo szyb ko. Po zna li -
śmy się na wio snę, a w grud niu
by li śmy już po ślu bie – mó wi ła
go spo dy ni, któ ra re cep tę na uda -

ny zwią zek do strze ga w umie jęt -
nym go dze niu ży cia pry wat ne go
i za wo do we go. – To ży cie ro dzin -
ne jest ogrom nie war to ścio -
we – ak cen to wa ła. Pa ra do cze ka -
ła się sy na i trzech wnu czek. Pa -
ni Ma ria to ro do wi ta ślą zacz ka.

W prze szło ści by ła kie row ni -
kiem Wo dzi sław skie go Urzę du
Sta nu Cy wil ne go. Pan Zyg munt
peł nił z ko lei funk cję dy rek to ra
ds. pra cow ni czych Ko pal ni Wę -
gla Ka mien ne go „1 Ma ja”.
Od lat fa scy no wa ły go kwe stie

zwią za ne z kul tu rą. Pod czas spo -
tka nia ju bi la ci z sen ty men tem
wspo mi na li za ba wy kar na wa ło -
we, w któ rych bra li udział. Od lat
z ogrom ną pa sją pro wa dzą
w Wo dzi sła wiu Ślą skim biu ro tu -
ry stycz ne. kb

Ju bi le usz Ma rii i Zyg mun ta Ma zur kie wi czów

Zło te go dy świę to wa ło pięt na ście par mał -
żeń skich z Wo dzi sła wia Ślą skie go i sześć par
z Mar klo wic. Z tej oka zji me da le za dłu go -
let nie po ży cie mał żeń skie za cnym ju bi la tom
wrę cza li pre zy dent mia sta Mie czy sław Kie -
ca i Be ne dykt Ko ło dziej czyk, se kre tarz gmi -
ny Mar klo wi ce. Do wy róż nień ser decz ne ży -
cze nia do łą czy ła kie row nik Urzę du Sta nu
Cy wil ne go Mi ro sła wa Me isel. O szcze gól ną
opra wę mu zycz ną za dba ła Ar ty stycz na Ro -
dzin ka Se nio rów Nie dej my sie z Wo dzi -

sław skie go Cen trum Kul tu ry. Gru pa pod kie -
row nic twem Ire ny Sau er wy ko na ła re per tu -
ar „Od zie lo nych do zło tych go dów”. Uro -
czy stość mia ła miej sce 13 mar ca w ho te lu
Ostra wa. W gro nie do ce nio nych ju bi la tów
z Wo dzi sła wia Ślą skie go zna leź li się: Ire -
na i Jan Bar tecz ko, He le na i Je rzy Barch -
mań scy, Ha li na i Hen ryk Bu dziń scy, Ce cy -
lia i Au gu styn Hel czy ko wie, An na i Lu dwik
Iwań scy, Mał go rza ta i Ka rol Jań scy, Ja dwi -
ga i Wal de mar Ka sper czy ko wie, Wan da

i Ro man Kem piń scy, Ha li na i Al fons Kra -
kow czy ko wie, Sa bi na i Ta de usz Kraw czy ko -
wie, Do ro ta i Kon rad Ku ba lo wie, Zo fia i Do -
mi nik Me re dy ko wie, Ewa i Wie sław Mrów -
ka, Wan da i Er win Ruc cy oraz Ha li na i Mi -
ro sław We ster li cho wie. W gro nie ju bi la tów
z Mar klo wic zna leź li się: Pe la gia i Jo achim
Ci chy, Ma ria i Je rzy Foj ci ko wie, Mał go rza -
ta i Mie czy sław Ka ła to wie, Zo fia i Ru dolf
Mi ka, Ge no we fa i Al fons Rdu cho wie oraz
Ire na i Ge rard To micz ko wie.  le na

Świętowanie jubileuszu Państwa Mazurkiewiczów to czas szczególny także dla ich rodziny 

Ta ki ju bi le usz z pew no ścią na pa wa du mą

Ka ro li na
Sob czak

M
ag da le na

Szy m
ań ska

Od pół wieku są razem
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EDUKACJA W MIEŚCIE

Z życia Oświatowego
Centrum Nauki i Techniki
W zeszłym roku w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. 26 Marca otwarto Wodzisławskie Oświatowe Centrum
Nauki i Techniki. Z pracowni Centrum właściwie codziennie korzystają młodzi wodzisławianie. Ostatnio odwiedzili je między
innymi mali podopieczni Publicznego Przedszkola nr 18 i gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1. Poniższe zdjęcia zostały wykonane
na ich zajęciach.

Centrum działa przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1. Zostało
uruchomione dzięki współpracy miasta i przedsiębiorców, a także
wykwalifikowanej wodzisławskiej kadrze.

Najmłodszym
adresowana jest
sala sensoryczna
z interaktywną
podłogą. Dostępne
są też sala
fotograficzno-
malarska,
pracownie
krawiecka
z dziesięcioma
stanowiskami
z maszynami
do szycia i stolarska.

Docelowo każda klasa szkół podstawowych przynajmniej raz w ciągu
roku ma odwiedzić każdą pracownię. Popołudniami sale udostępniane są
wodzisławskiej młodzieży w ramach zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

W WOCNiT póki co swoje umiejętności i pasje w ramach dziennych
zajęć rozwijają dzieci i młodzież wodzisławskich przedszkoli
i podstawówek. 

W Centrum znajduje się pracownia mechatroniki z piętnastoma
stanowiskami komputerowymi i tablicą multimedialną.

Dyrektor OPP
Emilia Kopiec
przekazała, że
w planach są:
utworzenie dwóch
dodatkowych sal:
audiowizualnej
i studia nagrań oraz
wyremontowanie
korytarza
przy pracowniach
stolarskiej
i krawieckiej.

Uczniowie
korzystają też
z pracowni
chemiczno-
fizycznej z szafami
laboratoryjnymi,
ceramicznej
z piecami
do wyrobu
ceramiki i obróbki
cieplnej szkła czy
gastronomicznej.

Dyrektor OPP
poinformowała też,
że pod uwagę brany
jest start zajęć dla
szkół
nieprowadzonych
przez miasto i grup
zainteresowanych.

W WOCNiT popołudniowe zajęcia w ramach OPP prowadzone są
przez 23 godziny tygodniowo. Dla uczniów rezerwowanych jest 12
godzin przed południem.

zd
ję

ci
a:

 K
la

ud
ia

 B
ar

tk
ow

ia
k



kwiecień 2019 nr 4 11

KULTURA W MIEŚCIE

Dwa la ta te mu, w ra mach pro jek -
tu De buts za cykl „Zie mia Obie -
ca na” tra fił do gro na naj bar dziej
uta len to wa nych wscho dzą cych
pol skich fo to gra fów. Pod ko niec
ubie głe go ro ku otrzy mał grant
przy zna wa ny przez mię dzy na ro -
do we ju ry In ter na tio nal Pho to gra -
phy Ma ga zi ne za cykl „Pta ki i lu -
dzie”. 8 kwiet nia o go dzi nie 17:00
bę dzie my mie li oka zję spo tkać się
z nie tu zin ko wym fo to gra fem. Mi -
chał Kon rad to ko lej ny bo ha ter
spo tka nia CO OL tu ral ny gość
w WCK. 

Na der wszyst ko w twór czo ści
ce ni in dy wi du al ność i praw dę.
Jak wspo mniał Mi chał Kon rad
(wła ści wie Mi chał Smu da), in te -
re su je go wie le te ma tów, ale w du -
żej mie rze cy kle fo to gra ficz ne,
któ re two rzy, to opo wie ści o nim
sa mym, któ re do ty ka ją emo cjo -
nal nej sfe ry. Spe cja li zu je się w fo -
to gra fii twór czej i po szu ki waw -
czej. Pra ce wo dzi sła wia ni na zo -
sta ły do ce nio ne i do cze ka ły się
pu bli ka cji mię dzy in ny mi w ma -
ga zy nach: Po ko chaj Fo to gra fię,
Do dho, Se ven tres, Mo no vi sion,
Black, Sco pio Ne twork, Vi sio na -
ry czy w kwar tal ni ku li te rac kim
Sza fa. – Przede wszyst kim sam

oce niam to, co ro bię i mu szę być
ab so lut nie prze ko na ny, że jest to
do bre. Na ta kim eta pie nie moż -
na od po wie dzial no ści za wy bór
zdję cia ta kie go czy in ne go sce do -
wać na in nych. Oczy wi ście, nie
każ de mu ro dzaj fo to gra fii, ja ki
upra wiam, mu si się po do bać. Naj -
waż niej sze, by by ły to pro jek ty,
z któ ry mi ja się zga dzam – mó wił.
„Ilu zja”, „Przej ście”, „Pta ki i lu -
dzie” to tyl ko przy kła dy pro jek -
tów, z ja ki mi za po znać moż na się
na stro nie ar ty sty: www.mi chal -
kon rad.pl. Fa scy nu ją ce są je go
ob ra zy, wraż li wość jak i tre ści,
któ ry mi okra sza je au tor. 

Pod czas spo tka nia w Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry usły -
szy my od ar ty sty wie le o fo to gra fii
kon cep tu al nej ja ko jed nej z me tod
przed sta wia nia ob ra zu wi zu al ne -
go. Za je go spra wą prze nie sie my
się w in ny, nie jed no krot nie urze ka -
ją cy wy miar rze czy wi sto ści. 

Wstęp na wy da rze nie jest bez -
płat ny. CO OL tu ral ny gość WCK
to no wy cykl spo tkań, w ra mach
któ rych moż na bę dzie po znać pa -
sje, za mi ło wa nia czy za in te re so -
wa nia bar dziej i mniej zna nych
miesz kań ców na sze go mia sta
i nie tyl ko. le na

Na czym po le ga wy jąt ko wość
pły ty? Przede wszyst kim na tym,
że usły szy my na niej wy bra ne
przy kła dy li te ra tu ry obo zo wej,
wzbo ga co ne o in ter pre ta cje mu -
zycz ne. Au to ra mi słów są więź -
nio wie z Au schwitz, z Maj dan ka
i ze Sztu to wa. Więk szość z wier -
szy po cho dzi z to mi ku „Oca lo ne
we wspo mnie niach”. Po nad to
na po trze by pro jek tu swo je zbio ry
wo dzi sła wia ni no wi udo stęp ni ło
Mu zeum w Sztu to wie, z któ rych
je den wiersz fi nal nie zna lazł się
na krąż ku oraz Mu zeum na Maj -
dan ku. Co wię cej, na pły cie po ja -
wił się tak że przej mu ją cy frag -
ment książ ki „Li sty z Au schwitz”
Ja nu sza Po go now skie go. 

– Cie szę się, że „Dźwię ki pa -
mię ci” uda ło się wy dać. Tro chę to
trwa ło, ale za le ża ło mi na tym, by
pły ta po ja wi ła się w tym ro ku,
w osiem dzie sią tą rocz ni cę wy bu -
chu dru giej woj ny świa to wej. Jest
to ma te riał pe łen sym bo li – mó wi
Ro bert Kem pa, pa sjo nat hi sto rii
i gi ta ro we go, ba so we go brzmie -
nia. 

– W du żej mie rze mu sia łem ją
wy dać wła sny mi si ła mi, ale
za po moc chcę moc no po dzię ko -
wać Urzę do wi Mia sta i pre zy den -
to wi Mie czy sła wo wi Kie cy, któ ry
pod pi sał się pod tym pro jek tem,
se na to ro wi Ada mo wi Ga wę dzie,
za przy jaź nio ne mu wy daw nic twu
Tem plum oraz Księ gar ni Hi sto -
rycz nej, stu diu GO re cords, Mał -
go rza cie Ci chy i Mar cie Ci chy,
któ re pra co wa ły nad pro jek tem
okład ki i spon so rom, któ rych lo -
ga wid nie ją na okład ce. I przede
wszyst kim oso bom, któ re po zwo -
li ły mi tę po ezję wy ko rzy stać. Bez
nich wszyst kich pły ty by nie by ło.
Że by spo tkać się z kry ty ką i móc
coś po pra wić, przed jej wy da niem
kon sul to wa łem się z in ny mi.
Utwo rów słu cha li mu zy cy, jak
i oso by zu peł nie nie zwią za ne
z mu zy ką i na oce nie tych dru gich
za le ża ło mi naj bar dziej. Bo cze -
ka łem na to, co po wie oso ba, któ -
ra przede wszyst kim po chy li się
nad sło wem, nad war stwą emo -
cjo nal ną. Mam na dzie ję, że od da -
ję w rę ce słu cha cza coś no stal -
gicz ne go, co przy wo ła pa mięć
o mi nio nych wy da rze niach – za -
zna cza. 

OD DAĆ HOŁD
Na wo dzi sław skim grun cie krą -
żek do stęp ny jest w Księ gar ni Hi -
sto rycz nej, rów nież za po śred nic -
twem sprze da ży in ter ne to wej.
Ma rze niem twór cy pro jek tu jest
to, by do tar ła ona do jak naj szer -
sze go gro na od bior ców. W ten
spo sób chce od dać hołd au to rom
słów na niej roz brzmie wa ją cych.
Ro bert Kem pa za zna cza rów nież,
że to je go pierw sza i za ra zem
ostat nia pły ta o ta kim cha rak te -
rze. – Jed nym z mo ich nie zre ali -
zo wa nych ma rzeń jest to, by pły ta
za miesz ka ła u każ de go fa na po -
ezji i hi sto rii w do mu, u każ de go
fa na gi ta ry ba so wej, ale przede
wszyst kim wy da je mi się, że po -
win na za miesz kać w mu ze ach, bo

tam jest jej miej sce i ta kie roz mo -
wy są pro wa dzo ne. To cięż ki
i trud ny pro ces. Pro blem tkwi
w tym, że nie jed no krot nie mu zea
nie ma ją aż ta kiej wła dzy
nad tym, co w ich ofer cie się znaj -
du je. Czy li są za leż ne od or ga nów
wyż szych, pia stu ją cych pie czę
nad ni mi. I w mo im imieniu wy -
daw ca sta ra się, by pły ty zna la zły
się w Mu zeum Au schwitz,
na Maj dan ku czy Sztu to wie – do -
po wia da. 

„Dźwię ki pa mię ci” nie są
ma te ria łem kon cer to wym. Jak
pod kre śla au tor pro jek tu, z sza -
cun ku do tej twór czo ści, z sza -
cun ku do lu dzi, któ rych po ezja
na krąż ku się zna la zła, nie po -
win no się wy cho dzić do słu cha -
cza z tą mu zy ką na ży wo. Nie -
mniej, pod czas pro mo wa nia dru -
giej swo jej pły ty, któ ra naj praw -
do po dob niej po ja wi się jesz cze
w tym ro ku, bę dzie wspo mi nał
o pro jek cie i za chę cał do zgłę bie -
nia te ma tu, wy ko nu jąc utwór ty -
tu ło wy – je dy ny in stru men tal -
ny. – Ko cham po ezję. Dzieła
zamieszczone na płycie są dla

mnie waż ne i mam na dzie ję, że
to wi dać. Sam fakt, że ktoś prze -
ży wa jąc ta kie chwi le, miał jesz -
cze si łę, by two rzyć po ezję, to już
jest ob jaw je go ge niu szu. Nie któ -
re z wier szy po wsta wa ły po prze -
ży ciach obo zo wych, co po ka zu -
je, że trau ma nie ste ty to wa rzy szy -
ła ich twór com do koń ca ży -
cia – mó wi Ro bert Kem pa. Wiem,
że to za brzmi pa te tycz nie, ale
w każ dy utwór prze le wa łem ca łe -
go sie bie. Chcia łem, by każ dy
dźwięk za słu gi wał na to, by stać
obok tej po ezji. Mu zy ka na pły -
cie od gry wa dru go pla no wą ro lę,
ona ma być tłem. Wy da je mi się,
że ta ki ro dzaj po ezji i mu zy ki
wy ma ga sku pie nia, wy ma ga
pew ne go my śle nia. Nie moż -
na obok te go przejść obo jęt nie,
jak brzyd ko mó wiąc obok zwy -
kłej mu zy ki. Nie mó wię, że jest
to rzecz nad zwy czaj na, ale kli -
mat i cha rak ter jest ta ki, ja ki jest.
Tak więc pla ny kon cer to we
mam, ale zwią za ne już z dru gą
in stru men tal ną pły tą i mam na -
dzie ję, że bę dę mógł za grać
w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Wte dy

też pew nie się gnę po ty tu ło we
„Dźwię ki pa mię ci” – za zna cza. 

PIĘK NE KRY TE RIUM
Każ dy z za miesz czo nych tek stów
na krąż ku ma swo ją hi sto rię, jed -
nak zo sta ły one do bra ne tak, by
two rzyć pew ną spój ną ca łość. Za -
tem dzie sięć za pre zen to wa nych
utwo rów za bie ra słu cha czy w jed -
ną, peł ną emo cji po dróż po tam -
tym świe cie. Wśród nich jest
utwór „Ży we ka mie nie” au tor -
stwa Wło dzi mie rza Wnu ka,
na pu bli ka cję któ re go do tej po ry
spad ko bier cy twór czo ści nie wy -
ra ża li zgo dy. Wo lą au to ra Wło -
dzi mie rza Wnu ka by ło to, by nikt
utwo ru, któ ry w obo zo wej rze czy -
wi sto ści do da wał więź niom otu -
chy, sił i na dziei, w przy szło ści nie
śpie wał. Ro bert Kem pa, któ ry
na swo jej pły cie nie śpie wa, a re -
cy tu je wy bra ne tek sty otrzy mał
zgo dę na pu bli ka cję i z te go też
po wo du „Ży we ka mie nie” ma ją
dla nie go głęb sze zna cze -
nie. – Wy bra łem utwo ry, któ re
mo im su biek tyw nym zda niem są
po pro stu pięk ne, są do brze na pi -
sa ne. Mam na dzie ję, że po da ne
w ta kiej for mie tra fią nie tyl ko
w rę ce fa nów hi sto rii, ale i mło dzi
lu dzie po chy lą się nad tym ma te -
ria łem. Jest już jed na ta ka oso -
ba – mo ja dzie się cio let nia cór ka,
któ ra tę twór czo ści zna, któ rej się
ra dzi łem pod czas pra cy nad pły -
tą. I po do ba się. Wie rzę, że ta
opo wieść za chę ci in nych do po -
świę ce nia te mu te ma to wi więk -
szej uwa gi. Uwa żam, że to jest
krze wie nie pa trio ty zmu, dba nie
o to, by śmy nie za po mnie li. Pły ta
ma cha rak ter edu ka cyj ny, ma
war tość dy dak tycz ną. I po to po -
wsta ła – za zna cza Ro bert Kem pa.

Głę bia wy ra zu słów jest tak
dra stycz na, że nie moż na przejść
obok nich obo jęt nie. Trze ba się
z ni mi zmie rzyć i, jak pod kre śla
mu zyk, sta nąć przed pew ny mi
praw da mi ja sno mó wią cy mi
o tym, że by ły ta kie mo men ty
w dzie jach, gdzie czło wiek dla
czło wie ka był po pro stu zły. – Mój
głos opo wia da hi sto rię i dra ma ty
lu dzi, któ rzy to prze ży li. I to oni
mó wią. Po eci, któ rzy są na pły cie
wy pi sa ni i au to rzy nie zna ni. Je -
stem po śred ni kiem tyl ko i wy -
łącz nie ich od czuć, nie uzur pu ję
so bie pra wa do tej twór czo ści.
Po da łem tę po ezję w swo jej in -
ter pre tacji tak, jak ją czu ję i od -
bie ram. Mu zy ką chcia łem po ko -
lo ro wać ich sło wa – mó wi. – To
nie jest pły ta spek ta ku lar na, bar -
dzo chciał bym, by za miesz ka ła
w Mu zeum Au schwitz. Tam jest
jej miej sce. Mam na dzie ję, że
bę dą ku te mu moż li wo ści.
Chciał bym, by to sło wo wró ci ło
tam, skąd wy szło – pu en tu je mu -
zyk. le na

Na temat projektu, płyty
i możliwości jej zakupienia
więcej informacji znajduje
się na stronie facebookowej 
Dźwięki Pamięci.

4 MARCA RYNEK MUZYCZNY WZBOGACIŁ SIĘ O PŁYTĘ, KTÓRA ZACHĘCA DO REFLEKSJI, DO POCHYLENIA SIĘ
NAD HISTORIĄ LUDZI, KTÓRZY NA PAMIĘĆ ZASŁUGUJĄ. MOWA O „DŹWIĘKACH PAMIĘCI”- SZCZEGÓLNYM PROJEKCIE
WODZISŁAWSKIEGO MUZYKA ROBERTA KEMPY. 

Te słowa i muzyka są brzmieniem przeszłości

Robert Kempa to pasjonat historii, jego muzyka jest doskonałym
dopełnieniem słów, które rozbrzmiewają na „Dźwiękach pamięci”

R
obert C

hrom
ik

Pasją do fotografii podzieli
się COOLturalny gość WCK

KĄCIK SENIORA – PROPOZYCJE W KWIETNIU
5.04
godz. 17:00 – tenis stołowy, siedziba WUTW 
godz. 17:15 – próba Teatru „Młodzi Duchem”, OPP nr1, os. XXX lecia, 
10.04 
godz. 17:30 – Muzyczna Środa, Pub Pilsner 
12.04
godz. 16:00 – spotkanie Klubu Wokół Zdrowia, tematyka: „Choroby
stawów”, WUTW, sala nr 13 
16.04 
godz. 14:30 – spotkanie Klubu Wolontariusza „Pomagam”, WUTW
godz. 16:00 – wykład „Czy praworządność w Polsce znajduje się
w kryzysie?”, WUTW 
30.04 
godz 16:00 – wykład „Pomoc społeczna na rzecz osób starszych.”, WUTW
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KULTURA W SKRÓCIE

Dwadzieścia cztery pary graczy, talie kart i sportowe emocje złożył się na siódmą
edycję Turnieju Brydżowego Par o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia
Śląskiego. Organizatorami tego sportowego wydarzenia, które miało miejsce
9 marca, byli  Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi z Wodzisławia Śląskiego
oraz Wodzisławskie Centrum Kultury. Rywalizacja była zacięta. lena

Turniej Brydżowy za nami

KULTURA W MIEŚCIE

Gracze spotkali się po raz siódmy 

Po raz kolejny Wodzisławskie Centrum Kultury gościło najmłodszych miłośników
sztuki. 27 marca obchodziliśmy „Święto Teatru Małego Widza”. Na scenie
w spektaklu „Oz” zaprezentowali się artyści z Teatru Szydło z WCK. Młodzi
widzowie mieli też okazję do sprawdzenia swoich aktorskich umiejętności
pod okiem reżyser Doroty Krawczyk. lena

Z teatrem za pan brat

To wydarzenie najmłodsi zapamiętają na długo

W wodzisławskiej bibliotece odbyło się spotkanie z historykiem, dziennikarzem,
zafascynowanym szczególnie działalnością Okręgu Śląskiego AK, Wojciechem
Kempą, autorem m. in. książek: „Na przedpolu Warszawy” (2007), „Śląscy
Czwartacy” (2010), „Śladami bolesnej przeszłości. Śląskie tropy w KL Auschwitz”
(2011). Wiele lat archiwalnych poszukiwań dały efekt w postaci trzytomowego
wydawnictwa pod tytułem „Okręg Śląski Armii Krajowej”, z którym będzie się
można zapoznać już wkrótce. Rzecz miała miejsce 26 marca i spotkała się
z zainteresowaniem. Red.

Spotkanie z historią w tle

Temat przyciągnął uwagę czytelników

W Galerii Nostalgia mogliśmy podziwiać dzieła Sławomira Rąbalskiego. Wystawa,
której wernisaż miał miejsce 21 marca, nosiła nazwę „Muzy Rocka”. Wydarzenie
to zgromadziło wielu miłośników sztuki z naszego miasta i nie tylko. lena

Muzy Rocka w galerii

To kolejny wernisaż w wodzisławskiej galerii
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Ko lo ro we, po my sło we, te ma -
tycz ne, wy ko na ne przez dzie ci
i do ro słych pra ce po dzi wiać mo -
że my w no wej ga le rii „Nie ba nal -
na” w Wo dzi sław skim Cen trum
Kul tu ry.

Ga le rię two rzą pra ce, któ rych
au to ra mi są uczest ni cy Ko ła Pla -
stycz ne go, dzia ła ją ce go w ra mach
Ama tor skie go Ru chu Ar ty stycz ne -
go w Wo dzi sław skim Cen trum
Kul tu ry. Naj młod si, bar dziej do -
świad cze ni, ale i roz po czy na ją cy
swą przy go dę ze sztu ką warsz ta to -
wi cze swo je po my sły re ali zu ją
pod okiem do świad czo nej in struk -
tor ki Ka ro li ny Ga jew skiej. Efekt fi -
nal ny pla stycz nych zma gań już te -
raz po dzi wiać mo że my w „Nie ba -
nal nej”. Ak tu al nie wga le rii znaj du -
ją cej się tuż obok pra cow ni pla -
stycz nej, znaj dzie my mo no chro -
ma tycz ne i barw ne pra ce przed sta -
wia ją ce mar twą na tu rę, po my sło we
por tre ty, czy przy cią ga ją ce uwa gę
te trap ty ki. Nie jest to eks po zy cja
sta ła, te ma ty ka pre zen to wa nych
prac bę dzie ule ga ła zmia nom. 

– To no we, ar ty stycz nie atrak -
cyj ne miej sce w Wo dzi sław skim
Cen trum Kul tu ry, gdzie pre zen tu -
je my pra ce wy cho wan ków na -
szych za jęć. Je stem prze ko na ny,
że spo tka się ono z za in te re so wa -
niem i do brym od bio rem – mó wi
Krzysz tof Ja roch, dy rek tor Wo -
dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry.

SZTU KA W CE NIE
War to za zna czyć, że Ko ło Pla -
stycz ne dzia ła w Wo dzi sław skim
Cen trum Kul tu ry od wie lu lat. Za -
ję cia pla stycz ne pro wa dzo ne przez
ar tyst kę, pe da gog Ka ro li nę Ga jew -
ską od by wa ją się w czte rech gru -
pach: dla dzie ci młod szych (od 5
lat), star szych (od 8 lat), mło dzie -
ży i do ro słych. W su mie na „pla -
sty ce” spo ty ka się bli sko 80 osób.
Za ję cia od by wa ją się w wy re mon -
to wa nej pra cow ni prze zna czo nej

na warsz ta ty pla stycz ne i ce ra -
micz ne, któ ra zo sta ła wy po sa żo -
na w no we me ble, na rzę dzia
do pra cy, w któ rej od no wio ne zo -
sta ły ścia ny i pod ło ga. – Ma my sa -
lę z praw dzi we go zda rze nia, to
miej sce, w któ rym czu je my się
u sie bie. Tu taj mo gę w peł ni po -
świę cić się za ję ciom, a uczest ni -
cy – sztu ce – mó wi Ka ro li na Ga -
jew ska. Naj młod si ak tu al nie, z ra -
cji zbli ża ją cych się Świąt Wiel ka -
noc nych, two rzą oka zjo nal ne jaj ka
w tech ni ce qu il ling, po sił ku jąc się
ozdo ba mi z pa pie ru. Mie li już oka -
zję spraw dzić się w ma lo wa niu
mar twej na tu ry, czy wy ma ga ją -

cych sku pie nia por tre tów. Do ro śli
two rzą olej ne ob ra zy, li no ry ty, zaj -
mu ją się gra fi ką warsz ta to wą oraz
ce ra mi ką. Gru py two rzą oso by
z róż nym do świad cze niem, a pro -
gram za jęć do pa so wa ny jest
do każ de go po zio mu. Za wie ra
w so bie ty le opcji, że z pew no ścią
każ dy mo że zna leźć coś dla sie bie
i speł niać się ar ty stycz nie. – Gdy
ktoś przy cho dzi na za ję cia, to czę -
sto mó wi, że nic nie po tra fi, a tak
nie jest. Nie ro bi my rze czy nie -
moż li wych, od cze goś trze ba za -
cząć. Po za twór czym aspek tem ta -
kie za ję cia do star cza ją re lak su.
Nie któ rzy mó wią, że są to za ję cia

te ra peu tycz ne – mó wi z uśmie -
chem in struk tor ka, do da jąc, że
na za ję ciach są oso by, któ re sys te -
ma tycz nie uczest ni czą w nich już
od 12 lat. Pod czas pla stycz nych
spo tkań za in te re so wa ni mo gą za -
po znać się z prze róż ny mi tech ni -
ka mi i spo so ba mi ar ty stycz ne go
wy ra zu. Uczest ni cy po słu gu ją się
nie mal każ dym na rzę dziem pra cy
pla sty ka od kred ki, ołów ka po -
przez pa ste le, skoń czyw szy na far -
bach. Na za ję ciach za po zna ją się
z ma lar stwem szta lu go wym, spo -
so ba mi zdo bie nia szkła, wy ro bu
bi żu te rii, do ty ka ją sztu ki de co upa -
ge’u i wie lu in nych. 

STA WIA JĄ NA ROZ WÓJ
Za ję cia ma ją na ce lu roz wój wy -
obraź ni ar ty stycz nej za rów no
u dzie ci, jak i osób star szych. Dzię -
ki nim uczest ni cy da ją upust swo jej
kre atyw no ści, roz wi ja ją ta lent ma -
nu al ny, wy ra ża ją emo cje, któ re
zaspra wą „Nie ba nal nej” po dzi wiać
mo że każ dy, kto zaj rzy do Wo dzi -
sław skie go Cen trum Kul tu ry. 

Ja ka jest opi nia o kół ku pla -
stycz nym naj młod szych twór ców?
Za każ dym ra zem mo gą od kry -
wać coś no we go. Mi ło spę dza ją
czas, mo gą od po cząć od obo wiąz -
ków. Ce nią pa nu ją cą tu at mos fe rę
i cho dzą do pa ni Ka ro li ny, bo jest
do bra. Chcą zo stać pla stycz ka mi,
al bo pro jek tant ka mi mo dy. Tak
uzu peł nia ją co mó wią: Iga, Ana -
sta zja, Ma dle na, Nad ia, Wio let ta,
Oli wia, Ka sia i Na ta lia. Na roz wój
sta wia ją nie tyl ko uczest nicz ki za -
jęć, ale i in struk tor ka. Ka ro li -
na Ga jew ska po wo li przy mie rza
się do wła snej wy sta wy, in ten syw -
nie two rzy, a efekt koń co wy po -
zna my za ja kiś czas. Nie mniej cel
jest ja sno do okre ślo ny. – Na ma -
wiam do two rze nia, ale nie zmu -
szam. Na tym to po le ga i do sie bie
sa mej tak że od no szę tę de wi -
zę – pu en tu je ar tyst ka.  le na

Do peł ne go ta jem nic i sma ków
świa ta ka wy za pro sił sma ko szy
Ty mo te usz Cie cie ra z Pra cow ni
Ka wy Ka wow ski, któ ry 4 mar ca
w Wo dzi sław skim Cen trum Kul -
tu ry był bo ha te rem ko lej nej od -
sło ny wy da rze nia „CO OL tu ral ny
gość WCK”.

Pa sjo nat po dzie lił się ze słu -
cha cza mi wie dzą teo re tycz ną
i prak tycz ną na te mat ener ge tycz -
ne go na po ju. Opo wie dział o je go
hi sto rii, przed sta wił bo ga tą w cie -
ka wost ki pre zen ta cję. Szcze gó ło -
wo opo wie dział o pro ce sie wy pa -
la nia zia ren ka wy, wspo mi nał o jej
wa dach i za le tach dla na sze go or -
ga ni zmu. – Oka zu je się, że naj wię -
cej ka wy spo ży wa ją miesz kań cy
Skan dy na wii, a przo du ją w sta ty -
sty kach Nor we go wie – mó wił Ty -
mo te usz Cie cie ra. – Każ dy spo sób
pa le nia ka wy umoż li wia wy do by -
cie z zia ren roż nych wła ści wo ści.
Na le ży za pa mię tać, że im ciem -
niej sze wy pa le nie, tym mniej sza
za war tość ko fe iny, im ja śniej sze
wy pa le nie, tym wyż sza kwa sko -
wa tość. Po smak go ry czy zwięk sza
się wraz ze stop niem wy pa la nia,
a na tu ral ne aro ma ty za ni ka ją. Dla -

te go też za chę cam do wy pró bo wa -
nia wszyst kich wa rian tów, aby wy -
brać ten je den, ide al ny w sma ku
dla sie bie – ak cen to wał. 

Po spo rej daw ce teo re tycz nej
wie dzy pod czas spo tka nia w Wo -
dzi sław skim Cen trum Kul tu ry
przy szła ko lej na tzw. cup ping, czy li
de gu sta cję ka wy, pod czas któ rej Ty -
mo te usz Cie cie ra zpa sją opo wia dał
o sma kach, aro ma tach i ro dza jach
jej przy rzą dza nia. Kto miał ocho tę,
mógł skosz to wać prawdzi we go, in -

ten syw ne go espres so, cap puc ci no,
ame ri ca no czy też kaw za pa rza nych
w al ter na tyw ny spo sób. – Dość
gru bo zmie lo ną ka wę wsy pu je my
do fil tra i za le wa my za go to wa ną
wo dą o tem pe ra tu rze po wy żej 80
stop ni. Ka wę na le ży za le wać bar -
dzo po wo li, na le ży prze mie szać
zmie lo ną ka wę tak, by wszyst kie
dro bi ny mo gły się jed na ko wo za -
pa rzyć – tłu ma czył pod czas pre -
zen ta cji. Jak za pew nia li de gu sta -
to rzy, każ dy łyk i każ dy ro dzaj

przy rzą dzo nej ka wy sma ko wał
zna ko mi cie. Pa sjo nat zaś pod -
kre ślał, że nie tyl ko do bór ka wy,
ale i spo sób po da nia, jak i to wa -
rzy stwo, w któ rym się nią de lek -
tu je my, ma ją spo re zna cze nie dla
ogól nych do znań. 

– Ko lej ne ze spo tkań z CO OL -
tu ral nym go ściem WCK spo tka ło
się z du żym za in te re so wa niem
i za an ga żo wa niem je go uczest ni -
ków. Wzię li w nim udział miesz -
kań cy Wo dzi sła wia Ślą skie go
i oko licz nych miej sco wo ści oraz
przed sta wi cie le bran ży ga stro no -
micz nej. Był to do brze i po ży tecz -
nie spę dzo ny czas – za pew nia
Krzysz tof Ja roch, dy rek tor Wo dzi -
sław skie go Cen trum Kul tu ry. 

Jak przy rzą dzić ka wę w do -
mu? O tym szcze gó ło wiej do -
wie dzieć się moż na bę dzie już
6 ma ja o 17:00, w ra mach warsz -
ta tów z pa rze nia ka wy, ja kie
z udzia łem Ty mo te usza Cie cie ry
z Pra cow ni Ka wy Ka wow ski od -
bę dą się w Wo dzi sław skim Cen -
trum Kul tu ry. Za chę ca my do śle -
dze nia stro ny in ter ne to wej:
www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl
i pro fi lu na fa ce bo oku. le na

Tworzą galerię prac niebanalnych

zdjęcia: M
agdalena

Szym
ańska 

Kawa w centrum zainteresowania

Aromatyczny napój kusił smakoszy, a na każde pytania słuchaczy
odpowiadał Tymoteusz Cieciera 

Prace uczestników zajęć podziwiać możemy w galerii „Niebanalna”

Atmosfera twórcza dopisuje każdemu z uczestników

Agnieszka Kozielska



kwiecień 2019 nr 4 13

SPORT W MIEŚCIE

Ro sną ce za in te re so wa nie, co raz lep sze
wa run ki do tre no wa nia, świet na współ -
pra ca spra wia ją, że roz wój bia th lo nu
w Wo dzi sła wiu Ślą skim oka zał się być
cel nym strza łem. Świad czą o tym osią ga -
ne wy ni ki, jak i do ce nie nie za an ga żo wa -
nia przez przed sta wi cie li Pol skie go
Związ ku Bia th lo nu.

– Ko lej ny se zon za na mi i po raz ko -
lej ny koń czy my go z po zy tyw ny mi emo -
cja mi. Uda ło nam się osią gnąć bar dzo
do bre miej sca, wy so kie. A co naj waż niej -
sze, każ dy z za wod ni ków po pra wił swą
for mę i w kla sy fi ka cjach piął się w gó rę.
Więc nie tyl ko ci naj lep si, ale i ci słab si
zro bi li wiel ki po stęp. I je stem z te go bar -
dzo za do wo lo na – mó wi tre ner UKS
Strzał Wo dzi sław Ślą ski Edy ta Za jąc. 

O do brych dys po zy cjach za wod ni ków
wo dzi sław skie go klu bu mo gli śmy nie raz
prze czy tać na ła mach wie lu ga zet. Zło ży ły
się na to bez wąt pie nia suk ce syw ne, prze -
my śla ne tre nin gi, za an ga żo wa nie za rów no
sa mych spor tow ców, jak i ich naj bliż szych.
Nie bez zna cze nia jest też fakt, że z bia th -
lo nem ma ją moż li wość za przy jaź nić się
już naj młod si. Za ję cia zdzieć mi wkla sach
od I do III Edy ta Za jąc pro wa dzi w szko -
łach pod sta wo wych nr 10, 28. – To wspa -
nia ła pra ca. Na po cząt ku trak tu je my sie bie
na dy stans, aby po lep szym po zna niu two -
rzyć je den, wspa nia ły te am. Je ste śmy so bie
bar dzo bli scy i ze so bą zży ci, a to po wo du -
je, że at mos fe ra w klu bie jest au ten tycz nie
wspa nia ła – ak cen tu je tre ner. – Naj lep szą
re ko men da cją dla mo jej pra cy są za do wo -
lo ne dzie ci i zda wa ne przez nich re la cje.
Świet nie się do ga du je my. I to za rów no
w for mie za ba wo wej, bo w ta kiej tre nu ję
z naj młod szy mi, jak i pod czas tre nin gów
ze star szy mi za wod ni ka mi, któ re na sta wio -
ne są nacięż ką pra cę. Wie my, oco wal czy -
my – do da je Edy ta Za jac.

WIE LO TO RO WA PRA CA
Od kil ku lat w na szym mie ście, pod ką -
tem tre nin go wych moż li wo ści, zmie ni ło

się bar dzo du żo na ko rzyść spor tu. UKS
Strzał do se zo nu let nie go mo że do brze
przy go to wać for mę za wod ni ków w Ro -
dzin nym Par ku Roz ryw ki „Trzy Wzgó -
rza”. Tu spor tow cy ma ją moż li wość zre -
ali zo wa nia pla nu tre nin go we go w znacz -
nej mie rze. Ko rzy sta ją ze ście żek bie go -
wych, miejsc na za ba wę, na wet pla ce
do gry w cho wa ne go znaj dą za sto so wa -
nie. Pó ki co, za wod ni cy mo gą ko rzy stać
ze strzel ni cy la se ro wej, bra ku je do peł ni
szczę ścia jesz cze tej pro fe sjo nal nej, któ -
ra jest w trak cie bu do wy. Po wsta je ona
w są siedz twie RPR i Szko ły Pod sta wo -
wej 28. Bez wąt pie nia strzel ni ca bę dzie
mia ła ogrom ny wpływ na dal szy roz wój
bia th lo nu w na szym mie ście. – Obec nie
ćwi czy my strze la nie wy jeż dża jąc na tre -
nin gi po prze dza ją ce za wo dy. Jeź dzi my
w te oko li ce, gdzie mniej wię cej wie my,
że bę dą roz gry wa ne star ty. Wszyst ko to
po to, by na si spor tow cy mie li oka zję po -
znać tra sy i by mo gli oswo ić się z wa run -
ka mi na nich pa nu ją cy mi. Zwy kle po pa -
ru dniach wi dać efek ty. Zmia na do brze
na nich wpły wa. Bie ga ją wte dy bar dzo
du żo po 20 – 25 km pod czas jed ne go tre -
nin gu, ma ją tre nin gi prak tycz nie trzy ra -
zy dzien nie i co naj waż niej sze, strze la ją
du żo, uczą się strze la nia na zmę cze niu.
Za tem ta kie tre nin gi są bar dzo pre cy zyj -
ne – pod kre śla Edy ta Za jąc.

Nie mniej waż na od pra cy nad kon dy -
cją jest pra ca psy cho lo gicz na, po zwa la ją -
ca za wod ni kom opo no wać stres zwią za -
ny ze star ta mi, jak i do dać im pewności
sie bie. Te rze czy po win ny to czyć się rów -
no le gle. I w UKS Strzał Wo dzi sław Ślą -
ski tak się dzie je. Mo ty wa cji za wod ni kom
nie bra ku je, wie le mó wi się o suk ce sach,
ale też nie za po mi na się o istot nej umie -
jęt no ści prze gry wa nia. Oswo je nie się
z my ślą, że nie za wsze moż na się gać
po to, co naj lep sze, wy da je się być pod -
sta wą do spor to we go roz wo ju. – Za wod -
ni cy mó wią, że po do brym strze la niu bie -
gną po swo je jak na skrzy dłach. Run da

kar na po błę dach na
strzel ni cy mo bi li zu je ich
do wal ki. Pra ca jest cięż ka,
so lid na od sa me go po cząt ku, sta -
ram się ich mo ty wo wać przed za wo da -
mi i pod czas co dzien nych tre nin gów.
Dzię ki te mu, bez wzglę du na to, co
dzie je się pod czas star tu, na si spor tow -
cy wal czą do koń ca. I nie zda rzy ło się
jesz cze, by któ ryś się pod dał. To, o czym
mó wię, do sko na le wi dać na me cie, kie dy
do niej przy bie ga ją w oczach ma ją łzy
szczę ścia, gdy pój dzie po ich my śli
i smut ku, gdy go rycz po raż ki chwy ta
za ser ce. Ni gdy jed nak nie ma w nich
obo jęt no ści – moc no ak cen tu je. 

Bia th lo no wą for mę szli fo wać moż -
na w UKS Strzał Wo dzi sław Ślą ski, tre -
ner Edy ta Za jąc pro wa dzi za ję cia w miej -
skich pla ców kach oświa to wych, co wię -
cej za ję cia w Szko le Pod sta wo wej 21 pro -
wa dzi tre ner Sła wo mir Ku bi ca. Współ -
pra ca mię dzy ni mi ukła da się po myśl nie.
Edy ta Za jąc ce ni so bie tak że wspar cie by -
łe go za wod ni ka z klu bu Ry fa ma Ryb nik
Ka mi la Ko zi ka, z któ rym wspól ny mi si -
ła mi or ga ni zu ją obo zy dla swo ich pod -
opiecz nych. Po moc ni są też star si za wod -
ni cy i ro dzi ce.

BIA TH LON DLA KAŻ DE GO
Ilu za wod ni ków jest ak tu al nie w klu bie?
To spor to we gro no na le ży roz dzie lić
na tych, któ rzy ma ją li cen cję i do pusz cze -
ni są do star tów ogól no pol skich. Ta kich
spor tow ców w UKS Strzał jest 35. Gru -
pa, któ ra do ce lo wo ma za si lić sze re gi wy -
żej wy mie nio nych li czy so bie ok. 120
osób. Na bór trwa nie ustan nie. Każ dy, kto
ma na to ocho tę mo że spró bo wać swo ich
sił i prze ko nać się, czy bia th lo no we re alia
są dla nie go. To naj lep sza i wy da je się je -
dy na do bra me to da.

– Mam ta lent do wy ła py wa nia zdol -
nych osób, co nie ozna cza, że je stem nie -
omyl na. Prze ko na łam się o tym nie daw -
no. Źle oce ni łam za wod nicz kę, któ ra mi -

mo, iż na pierw szym tre nin gu wy da wa ła
się apa tycz na, nie za bar dzo chcia ła bie -
gać, dzię ki swej de ter mi na cji i upo ro wi
prze ko na ła mnie, że mo że być nie złym
spor tow cem. Przy zna ję, że to ja po peł ni -
łam błąd. Pra co wi to ścią moż na cza sem
osią gnąć wię cej, niż zda jąc się tyl ko
na nie prze cięt ny ta lent – ko men tu je
z uśmie chem wo dzi sław ska tre ner ka
i zde cy do wa nie do da je, że bia th lon to nie
tyl ko sport, to zde cy do wa nie lek cja ży -
cia, utrwa la ją ca war to ści, któ re dla każ -
de go po win ny być waż ne. – Spod rę ki
UKS Strzał Wo dzi sław Ślą ski wy cho dzą
na praw dę uło że ni mło dzi lu dzie. Pra cu -
je my nad ko or dy na cją ru chów, si łą,
uczy my sku pie nia, od po wie dzial no ści,
kształ tu je my na rów ni czyn no ści mo to -
rycz ne i cha rak ter. Sta wia my na współ -
pra cę w gru pie, na kon takt z dru gim
czło wie kiem, sza cu nek dla nie go. Za -
wią zu je my przy jaź nie. To przy go da ży -
cia, któ rą za wod ni cy bę dą dłu go wspo -
mi nać – mó wi Edy ta Za jąc. – Do łą czyć
moż na w każ dym wie ku. Ja roz po czę -
łam tre no wa nie bia th lo nu w pierw szej
kla sie li ceum, a po czte rech la tach uda ło
mi się za kwa li fi ko wać na Mi strzo stwa
Świa ta Ju nio rów. Do upra wia nia tej dys -
cy pli ny za chę cił mnie Wal de mar Mio -
zga, by ły dy rek tor SP 21, a za in spi ro wał
To masz Si ko ra. Trend jest ta ki, by przy -
go dę roz po cząć w jak naj młod szym wie -
ku, na to miast za wo dy dla star szych też są
i moż na się do nich przy mie rzyć – ak -
cen tu je.

Tre ner ka za swój naj więk szy suk ces
uwa ża spo sob ność do speł nia nia ma rzeń

mło dych lu dzi, czy li to, że zna la zła
wspar cie i mo że li czyć na za an ga żo wa -
nie w roz wój bia th lo nu ze stro ny
władz mia sta, rad nych jest nie do oce -
nie nia. Wspól ny mi si ła mi dba się
o in fra struk tu rę, in we stu je w no we,
a to bez po śred nio prze kła dać się bę -
dzie na spor to wy efekt. – Gdy po -
wsta nie strzel ni ca z przy tu pem moż -
na bę dzie tre no wać bia th lon. Sta ram
się z ca łych sił po ka zy wać i udo -

wad niać, że na to wspar cie za słu -
gu je my – do da je. Ta ka po sta wa

tre ner ska bu dzi re spekt. Bez
wąt pie nia Edy ta Za jąc jest

wia ry god na w tym, co mó -
wi i co ro bi. By wa wy ma -
ga ją ca, su ro wa, ale też, gdy

nada rzy się ku te mu oka zja,
ener gią i żar ta mi do rów nu je
swo im wy cho wan kom. Nie -
ustan ne dba o to, by w klu bie
dzia ło się jak naj le piej. To

do ce nia tak że Pol ski Zwią zek
Bia th lo nu i po raz ko lej ny

w paź dzier ni ku te go ro ku w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim współ or ga ni -

zo wać bę dzie cie szą ce się ogrom -
nym za in te re so wa niem za wo dy

„Bia th lon dla każ de go”.

STRZE LA NIE NA CE LOW NI KU
Wspo mi na jąc o suk ce sach UKS Strzał
Wo dzi sław Ślą ski nie spo sób po mi -
nąć te go ostat nie go, a mia no wi cie po -
wo ła nia do re pre zen ta cji Pol ski Kac -
pra Brzó ski. To od sa me go po cząt ku
pod opiecz ny Edy ty Za jąc. – Pierw szy
raz za uwa ży łam go pod czas wy jaz -
dów z je go kla są na ba sen i za pro si -

łam na tre ning. Kac per zgło sił się
do mnie, nie mal od ra zu za chły snął się
bia th lo nem, mi mo że tre no wał pił kę
noż ną. Do brze ro ko wał. Już pa rę lat te -
mu w wy wia dzie na po mknę łam, że
mam ta kie go za wod ni ka, o któ rym
za nie dłu go usły szy my. I tak się sta ło.
Nie ukry wam, że ta kich pe re łek mam
ak tu al nie kil ka – do po wia da z uśmie -
chem. Pla ny na naj bliż szą przy szłość
bez po śred nio łą czą się z po wsta niem
strzel ni cy. Gdy to na stą pi, tre ner ka
z za wod ni ka mi bę dzie pra co wać
nad po pra wą umie jęt no ści strze lec kich,
to rzecz, któ ra jak sa ma mó wi, jesz cze
ku le je i wy ma ga ostre go tre no wa -
nia. – Do bie ga jąc na strzel ni cę trze ba
uspo ko ić od dech, puls po to, by jak naj -
szyb ciej zło żyć się do strze la nia. To
pra ca zło żo na, na uki bę dzie bar dzo du -
żo, bo strze la nie „na spo koj nie” jest
cał kiem in ne. Mam na dzie ję, że opa nu -
je my to do per fek cji na na szej strzel ni -
cy. Po zy cja, w któ rej wy ko nu je się
strzał – le żą ca czy sto ją ca – nie po win -
ny mieć zna cze nia. Do bry strze lec mu -
si na po dob nym po zio mie ra dzić so bie
w każ dej sy tu acji – za zna cza.

Ma rze nia tre ner ki oscy lu ją jesz cze
wo kół utwo rze nia szkół po nad pod sta wo -
wych o pro fi lu spor to wym. To waż -
na rzecz, tym bar dziej, że za wod ni cy
obec nie chcą nie tyl ko roz wi jać się spor -
to wo, ale też kła dą na cisk na do bre wy -
kształ ce nie. Za tem stwo rze nie im szan sy
do spraw ne go łą cze nia jed nej i dru giej
pa sji, w jed nym miej scu, wy da je się być
za sad ne. le na
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Bia th lon utrwa la 
istot ne w ży ciu war to ści

Edyta Zając, trenerka UKS Strzał Wodzisław ma wiele powodów do radości. Dostarczają ich sportowcy i rozwój
biathlonu w naszym mieście
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10 marca w Chorzowie rozpoczęto
sezon biegowy 2019. Na imprezie
zaprezentowało się ponad 2300
biegaczy, w tym szóstka
reprezentantów Wodzisławia
Śląskiego. Najwyżej z nich został
sklasyfikowany zawodnik TKKF
„Relaks” Wojciech Kaptur, który
osiągając wynik 00: 49: 57
na dystansie 10 kilometrów,
zwyciężył w kategorii 70+.
Kolejnego zawodnika w swojej
kategorii wyprzedził o 9 minut i 39
sekund. kb

Wojciech Kaptur najlepszy
w swojej kategorii

9 marca w Mysłowicach odbyła się
Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży,
którą zorganizował Śląski Związek Jiu-
Jitsu. W dwóch kategoriach wagowych
(-63 kg oraz -70 kg) triumfowała
zawodniczka klubu Octacon Team
Paulina Śnieg (na zdjęciu). Sukces
odnieśli także zawodnicy Akademii
Sportowej Top Team – Judo Kids. Złote
krążki wywalczyli: Marta Burda, Daniel
Dębowski, Wiktoria Gardian, Piotr
Niewolski i Zosia Zdziebło. Srebrne
powędrowały do: Daniela Dębowskiego,
Oliwiera Orzechowskiego i Bartosza
Wiśniewskiego. Brązowy medal
otrzymał Oliwier Orzechowski. kb

Medale dla zawodników jiu-jitsu

9 i 10 marca na trasach Kubalonki
odbyły się Mistrzostwa Polski
Seniorów, Młodzieżowców
i Slavic-Cup. Swoją mistrzowską
klasę podczas imprezy
zaprezentowała wodzisławska
biegaczka narciarska Agata
Warło. Zdobyła złoty medal
w sprincie techniką klasyczną,
otrzymując tym samym tytuł
Młodzieżowej Mistrzyni Polski.
Ten sam tytuł wywalczyła dzięki
biegom na dystansie
10 kilometrów techniką łyżwową.
Na tym samym dystansie
wodzisławianka sięgnęła
po brązowy krążek
w Mistrzostwach Polski
Seniorów. kb

Niezawodna Agata Warło

Od 8 do 10 marca podczas
Mistrzostw Świata w boksie
rozgrywanych w Jaworznie
zaprezentowało się trzech
zawodników z Klubu Sportów
Walki „Boxing Odra” Wodzisław
Śląski. Mowa o Robercie
Koniecznym (junior 60 kg),
Mateuszu Filipku
(młodzieżowiec 75 kg)
i Gabrielu Bieżuńskim (junior
+91 kg). Ostatni triumfował
w walce z zawodnikiem Gardy
Gierałtowice, uzyskując tym
samym tytuł Mistrza Śląska
w swojej kategorii. kb

Mistrzostwo dla
wodzisławskiego boksera

Ta lent do sza cho wych roz gry wek Ali cja Wojs,
bo o niej mo wa, od kry ła w so bie tro chę
przez przy pa dek. Kil ka lat te mu tra fi ła
do pierw szej kla sy w Szko le Pod sta wo wej
nr 1, gdzie ucznio wie w ra mach star tu ją -
ce go wów czas miej skie go pro gra mu, kła -
dą ce go na cisk na na ukę gry w sza chy
w szko łach, do dat ko wo mo gli ko rzy stać
z ta kich za jęć. – Ala ra dzi ła so bie
do brze, co za uwa żył tre ner
z UKS Basz ta Mi ko łaj Ko -
rol czuk i za pro po no wał
jej, by do łą czy ła do klu -
bu – wspo mi na Adam
Wojs, ta ta uta len to wa -
nej za wod nicz ki. 

I tak roz po czę ła
się jej utka na z wie -
lu suk ce sów spor -
to wa przy go da. Tę
pro po zy cję ro dzi -
ce sza chist ki po -
cząt ko wo przy ję li
ze spo rym dy -
stan sem. Po kon -
sul ta cjach z tre ne -
rem pod ję li de cy -
zję „na tak”. – To
był ko niec paź -
dzier ni ka, więc już
pra wie dwa mie sią ce dzie ci gra ły w sza chy
w szko le. Moż na by ło za tem wy chwy cić, czy
ma ją ku te mu pre dys po zy cje. Jak za zna czał
pan Mi ko łaj, Ala wy róż nia ła się do brą pa mię -
cią, sza cho we za da nia roz wią zy wa ła zde cy do -
wa nie szyb ciej od in nych, więc zde cy do wa li -
śmy się po je chać do klu bu UKS Basz ta i zo ba -
czyć, jak wy glą da ją ta kie za ję cia – mó wi Mo -
ni ka Wojs, ma ma Ali cji. Oba wy mi nę ły szyb -
ko, nie mu sia ło mi nąć spo ro cza su, by mło da
wo dzi sła wian ka sta ła się jed nym z klu czo -
wych za wod ni ków klu bu. 

Z tur nie jo wą ry wa li za cją z praw dzi we go
zda rze nia za wod nicz ka po raz pierw szy ze -
tknę ła się w Szko le Pod sta wo wej nr 3. – Do pin -
go wa li śmy na szą cór kę. Ob ser wo wa łam to, jak
gra z de ter mi na cją i ogrom ną chę cią. Rze czy -
wi ście roz bły snę ła ta len tem. Sta ło się ja sne, że
sza chy na do bre za gosz czą w na szym ro dzin -
nym ży ciu – do da je z uśmie chem ma ma. 

PRA CA PRZY NO SI EFEK TY
Ta lent to jed nak nie wszyst ko. By być wpraw -
nym sza chi stą, trze ba wie le ćwi czyć. Nic nie
przy cho dzi sa mo, tu taj – jak i w in nych dys cy -
pli nach spor tu – pa sja mu si iść w pa rze z rze -
tel ny mi tre nin ga mi. – W klu bie tre nu ją dwa ra -
zy w ty go dniu. Do te go mam jesz cze in dy wi -
du al ne za ję cia z tre ne rem. Pan Mi ko łaj po ka -
zu je nam róż ne par tie w wy ko na niu mi strzów,
cza sa mi so bie gra my, do sta je my za da nia i ćwi -
czy my – mó wi Ali cja Wojs. Do tre nin gów do -
cho dzą też week en do we roz gryw ki. Gdy bie -
rze udział w tur nie ju, zda rza się, że mu si wy -
je chać na ty dzień. Na uczy cie le na szczę ście
ak cep tu ją jej sza cho we hob by i wspie ra ją.
A gdy wra ca z za wo dów z suk ce sa mi, szcze -
rze gra tu lu ją, po dob nie jak ko le dzy. Co wię cej,
po za klu bo wy mi roz gryw ka mi, Ali cja Wojs
za si la sze re gi szkol nej gru py. War to za zna -
czyć, że w obec nych kla sach pierw szej i dru -
giej w SP 1 ro śnie ko lej ne po ko le nie uta len to -
wa nych sza chi stów. – Po tra fię pa sję łą czyć
z na uką. Sza chy po ma ga ją mi w ma te ma ty -
ce – za pew nia uczen ni ca czwar tej kla -
sy. – W gru pie wspie ra my się, jest też ry wa li -
za cja, ale lu bi my się – za pew nia sza chist ka. 

Po nie waż ślą skie klu by sza cho we ma ją
wpra wio nych za wod ni ków, ich re pre zen tan ci
bar dzo czę sto spo ty ka ją się na prze róż nych tur -
nie jach. – Ostat ni Ala gra ła w Szklar skiej Po -
rę bie na Mi strzo stwach Pol ski, gdzie by ło aż
12 osób ze Ślą ska na 68 wszyst kich uczest ni -

ków za wo dów z ca łej Pol ski. Eki pa z na sze go
wo je wódz twa wspie ra ła się, dzie ci na otu chę
przy bi ja ły so bie „piąt ki”. Naj bar dziej bo la ło to,
gdy grać mu sia ły prze ciw ko so bie. Zda rza się
nie rzad ko, że na wet ko le żan ki z klu bu mu szą
sta czać sza cho we po je dyn ki w tur nie jach. Wte -
dy przy jaźń, si łą rzeczy, scho dzi na nie co dal -
szy plan. By wa, że ta kie po je dyn ki koń czą się
re mi sem – żar tu ją ro dzi ce. – Jest ry wa li za cja,
ale na zdro wym po zio mie – do da ją. 

Ali cja Wojs, w ra mach klu bu UKS Basz ta,
ma na swo im kon cie spo ro suk ce sów, sys te ma -
tycz nie też fun du je so bie wie le po wo dów
do za do wo le nia. – Naj więk szy suk ces? To dru -
gie miej sce na Mi strzo stwach Pol ski w Sza -
chach Szyb kich do lat dzie się ciu. Mi strzo stwa
od by wa ły się we Wro cła wiu, to był trud ne za -
wo dy, spo ro za wod ni ków gra ło w nich bar dzo
do brze – mó wi wo dzi sła wian ka. Co wię cej,
za wod nicz ka z Wo dzi sła wia Ślą skie go w tym
tur nie ju wy gra ła par tię z mi strzy nią Pol ski.
W sza chach szyb kich fak tycz nie czu je się zna -
ko mi cie. Do li sty zna mie ni tych osią gnięć trze -
ba też za li czyć szó ste miej sce wy wal czo ne
na Mi strzo stwach Pol ski w Sza chach Kla sycz -
nych, ja kie nie daw no odbyły się w Szklar skiej
Po rę bie. – To też du ży suk ces, bo cór ka by ła
naj lep szą za wod nicz ką ze Ślą ska. W kla sycz -
nych par tiach trze ba po sie dzieć i po my śleć,
a Ala nie ma ty le cier pli wo ści, cią gle chce grać
szyb ciej. Cza sa mi kla sycz ne roz gryw ki trwa -
ją czte ry go dzi ny – za zna cza ta ta wo dzi sła -
wian ki. – To pod sta wa sza chów, a szó ste miej -
sce da ło jej akre dy ta cję do Mi strzostw Eu ro py.
To ko lej ny cel, chce my ra zem z klu bem UKS
Basz ta spró bo wać zgro ma dzić środ ki fi nan so -
we na wy jazd, mo że uda się zna leźć spon so -
rów. Ma my za tem ja sno okre ślo ne plany wa -
ka cyj ne – Mi strzo stwa Eu ro py w Ta li nie i Mi -
strzo stwa Świa ta w Miń sku – i z de ter mi na cją
bę dzie my dą żyć do ich re ali za cji – do da je. 

NIE MA NA NIĄ MOC NYCH
Sza cho wych tra dy cji ro dzin nych u pań stwa
Wojs nie ma. Ro dzi ce usi ło wa li tę umie jęt ność
przy pi sać dziad ko wi Ali cji, jed nak na próż no,
gdyż ten sta now czo te mu za prze czał. – Ala
jest je dy ną oso bą w ro dzi nie, któ ra tak do brze
gra. Uczy ku zy no stwo, za in spi ro wa ła sza cha -
mi swo ją sio strę, ale pó ki co, wszyst kich
po rów no ogry wa – pod kre śla z uśmie chem jej
ma ma. – Wcze śniej nie zda wa li śmy so bie spra -
wy, że sza chy da ją ty le po zy ty wów. Pa trzy li -

śmy na nie przez pry zmat ko lej nej plan szo wej
roz ryw ki. Do pie ro te raz wi dzi my, na czym to
wszyst ko po le ga i do strze ga my ogrom za -
let – ak cen tu je. 

Ta lent, pra ca prze kła da ją się na wy so ką
for mę, ale ogrom ne zna cze nie ma to, pod czy -

je skrzy dła się tra fia. Dla Ali Wojs
ogrom nym au to ry te tem jest tre ner

Mi ko łaj Ko rol czuk. Ich współ pra -
ca od sa me go po cząt ku ukła da się
bar dzo do brze. Tre ner jest
wspar ciem nie tyl ko pod czas
za jęć, ale i pod czas za wo dów.
Opra co wu je stra te gię, trzy ma

rę kę na pul sie i nie ustan nie
mo ty wu je swo ich pod -

opiecz nych. Jak za -
uwa ża ją ro dzi ce za -
wod nicz ki, ma bar -
dzo do bre po dej -
ście psy cho lo gicz -
ne, jest świet nym
pe da go giem. Po -
tra fi po żar to wać,
gdy na to po ra, ale
i za chę cić do pra -

cy, gdy trze ba. 
Dba nie tyl ko o umy -

sło wy roz wój dzie cia -
ków, ale i o ich kon dy cję fi -

zycz ną, uroz ma ica jąc tre nin gi spor to wy mi
i ak tyw ny mi ak cen ta mi. Do sko na le wie, że fi -
zycz na wy trzy ma łość przy da je się pod czas
wie lo go dzin nych roz gry wek. 

– Trud no gra się z do ro sły mi za wod ni ka mi,
bo wie dzą o wie le wię cej. Ale też dzię ki te mu
uczę się i roz wi jam – do da je sza chist ka. Ma rzy
o tym, by kie dyś ro ze grać par tię z ar cy mi strzem
Ja nem Krzysz to fem Du dą. Sza chy to nie je dy -
ne hob by wo dzi sła wian ki. Przed ni mi by ła mi -
łość do pił ki noż nej, któ rą te raz Ali cja Wojs roz -
wi ja w klu bie SWD Wo dzi sław Ślą ski. – Ro śnie
nam spor to wiec peł ną gę bą – żar to bli wie pod -
kre śla jej ma ma. – Ala za wsze ta ka by ła. To nie
jest zwo len nicz ka su kie nek, spód ni czek, ma na -
tu rę ło bu zia ka. Pan tre ner mó wi, że jak gra, to
bu dzi się w niej in stynkt za bój cy. Mo że i jest
ma ła, nie po zor na, ale jak już sia da do gry, to nie
od pu ści. Nie wy co fu je się, gdy sy tu acja na sza -
chow ni cy nie ukła da się do koń ca po myśl nie.
Idzie za wsze po swo je. Po tra fi się od bu do wać
i do ko lej nej par tii po dejść z no wą ener gią. Ma
ogrom ną wo lę wal ki – do da je z du mą. 

SZKO ŁA ŻY CIA
Sport to nie za wsze zwy cię stwo, a gra w sza chy
nie wąt pli wie uczy umie jęt no ści prze gry wa nia.
To rzecz istot na tak że po za spor to wy mi are na -
mi, nie zbęd na do te go, by w ży ciu co dzien nym
pod no sić się z nie po wo dzeń i zro bić krok na -
przód. – Ala mia ła to szczę ście, że szyb ko za -
czę ła wy gry wać, gdy by po ra żek mia ła wię cej
na swo im kon cie, pew nie by ło by jej trud no.
Sza chy do da ją od wa gi, uczą otwar to ści i sa mo -
dziel no ści, wszak ta ki ma ły czło wiek mu si po -
le gać na so bie – pod kre śla ją ro dzi ce. – Je ste -
śmy z cór ki bar dzo dum ni, nie spo dzie wa li śmy
się, że tak do brze od naj dzie się w sza chach i za -
wsze bę dzie my ją wspie rać – pu en tu ją. 

UKS Basz ta to klub z pię cio let nią tra dy cją.
Sku pia ok. 50 ak tyw nych za wod ni ków, po kaź -
ną gru pę sta no wią też hob by ści gry. Czy to du -
żo? Zda nia są po dzie lo ne, pew ne na to miast
jest to, że jest on roz po zna wal ną mar ką w Pol -
sce. I jak na za wo dach po ja wia ją się je go re -
pre zen tan ci, to po zo sta li uczest ni cy wie dzą, że
lek ko nie bę dzie. le na

Szachy dodają odwagi, uczą
otwartości i samodzielności, wszak
taki mały człowiek musi polegać
na sobie.

BEZ WĄTPIENIA JEST DOBRA W TYM, CO ROBI. URZEKA UŚMIECHEM, ROZBRAJA PEWNOŚCIĄ SIEBIE. PRZECIWNICY
LICZĄ SIĘ Z JEJ UMIEJĘTNOŚCIAMI I SŁUSZNIE, BO GDY GRA W SZACHY, Z DETERMINACJĄ IDZIE PO SWOJE. 

Za wod ni cy czu ją przed nią re spekt 

Wspar cie naj bliż szych po ma ga Ali cji Wojs roz wi nąć skrzy dła 
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ZAADOPTUJ PSIAKA

INFORMACJE W SPRAWIE ADOPCJI:
RAFAŁ 605 109 891, EWELINA 887 251 200

Na ad res fo to@wo dzi slaw -sla ski.pl nie mal
co dzien nie spły wa ją zdję cia mia sta wy ko -
na ne przez sa mych wo dzi sła wian. Na ła -
mach Ga ze ty Wo dzi sław skiej co mie siąc
bę dzie my pu bli ko wać jed no z nich.

Zdję ciem, któ re pre zen tu je my w tym nu -
me rze, jest fo to gra fia au tor stwa Ar tu ra Ry -
by, przed sta wia ją ca wo dzi sław ską sta rów kę
i ko ściół pw. Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny.

Wy sy ła ne przez miesz kań ców zdję cia
uka zu ją się m.in. na fa ce bo oko wej stro nie
Mia sto Wo dzi sław Ślą ski. Zdję cia moż -
na prze sy łać na ad res fo to@wo dzi slaw -sla -
ski.pl, za wie ra jąc w e -ma ilu zgo dę na wy -
ko rzy sta nie za łą czo nych ma te ria łów w miej -
skich kon tach w por ta lach spo łecz no ścio -
wych i na stro nie in ter ne to wej www.wo dzi -
slaw -sla ski.pl. kb

Pochwal się
fotografiami
swojego
autorstwa

KAPSEL – niezwykle mądry psiak, wpatrzony
w człowieka, bardzo posłuszny. Pięknie
zbudowany i umaszczony, w odcieniach rudości.
Zawsze chętny do spacerów, cierpliwie czeka
przy furtce i wypatruje kogoś, kto umili mu czas.

WALDUŚ – uwielbia spędzać czas u boku
wolontariuszy. Towarzystwo człowieka sprawia
mu ogromną radość, za innymi psiakami nie
przepada. 

BRUNO – mniejszy piesek, ale bardzo czujny,
silny i ciekawy wszystkiego. Pierwsze dni
w przytulisku były na pewno dla niego trudne, ale
chłopak się zaaklimatyzował, cieszy się na widok
wolontariuszy, chętnie wychodzi na spacery.

Artur Ryba


