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Drodzy Czytelnicy,

AŻ CZTERY NOMINACJE
POWĘDROWAŁY
DO WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
W RAMACH XII EDYCJI
KONKURSU PROMOCJI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
„MARKA – ŚLĄSKIE”.

UM

nie ma chyba takiej
siły, byście nie spotkali się z nienawiścią, słowną agresją,
hejtem, obrażaniem, poniżaniem.
Po prostu nie ma.
Niestety paskudnych zachowań obserwujemy w przestrzeni publicznej
coraz więcej.
Być może słyszeliście, że w minionych tygodniach
znów dostałem kilka „miłych inaczej”
listów od anonimowych internautów.
Co szokujące, jeden
z nich podpisujący
się jako „wodzisławski morderca”, wprost groził mi śmiercią. Nawet
jeśli to czyjś żart, to, przyznajcie, wyjątkowo niesmaczny, ohydny,
skrajnie nieprzyjemny.
Od paru miesięcy pracowaliśmy w Urzędzie Miasta nad nową kampanią informacyjną, której próbkę widzicie obok. Myślę, że jest ona
nam naprawdę potrzebna. Materiały znajdziecie na plakatach, billboardach, w Internecie. Mam nadzieję, że staną się one przyczynkiem do ważnej refleksji, dyskusji, także w szkołach, próby zrewidowania naszych zachowań. Nie brnijmy w to! Słowa ranią i niszczą.
Nie pozwalajmy na to. Dla nas i naszych bliskich.

„Marka – Śląskie” – Wodzisław
nominowany aż cztery razy

Decyzją kapituły konkursu nominacje
do nagrody w kategorii Kultura otrzymały
Najcieplejsze Miejsce na Ziemi – Reggae
Festiwal oraz Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia. Rodzinny Park Rozrywki „Trzy
Wzgórza” uzyskał nominację w kategorii
Turystyka i rekreacja, a świętujące rok
działalności Centrum Aktywności Społecznej – w kategorii Organizacje pozarządowe. O najwyższe laury Wodzisław Śląski powalczy m.in. z Raciborzem, Bielskiem-Białą, Katowicami czy Chorzowem. O tym, do kogo trafią nagrody oraz
wyróżnienia w ramach 12 kategorii (m.in.
gospodarka, nauka, kultura, sport), dowiemy się już 4 września.
Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze
oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia
rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to
na większą atrakcyjność inwestycyjną,

W zeszłym roku Wodzisławiowi przypadły dwa wyróżnienia. Jak będzie tym razem?

konkurencyjność oraz nowe perspektywy
rozwoju naszego regionu.
Przypomnijmy, podczas XI edycji konkursu wyróżnienia przyznano wodzisław-

skiemu dworcowi kolejowemu (w kategorii Dziedzictwo kulturowe regionu) oraz
naszej Gazecie Wodzisławskiej (w kategorii Media). kb

We wrześniu wybieramy rady dzielnic
WWW.FACEBOOK.COM/
GAZETAWODZISLAWSKA

PISZ
KOMENTUJ
PROPONUJ
ZDJĘCIA Z LIPCOWYCH
WYDARZEŃ NA FACEBOOKU
GAZETY WODZISŁAWSKIEJ

W dniach 1-16 września odbędą się wybory do rad dzielnic Wodzisławia Śląskiego
na kadencję 2021-2025. W każdej z dzielnic wybierzemy radę składającą się
z 15 członków.

• Wilchy (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jastrzębska 136) – 15 września,
• Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka (Szkoła Podstawowa nr 2, ul. ks. Antoniego Roboty 7)
– 16 września.

Wybory rozpoczynać będą się o godzinie 17:00 w następujących terminach:
• Jedłownik Szyb (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Górnicza 7) – 1 września,
• Zawada (Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Młodzieżowa 196) – 2 września,
• Kokoszyce (Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Oraczy 6) – 7 września,
• Trzy Wzgórza (Szkoła Podstawowa nr 10, os. XXX-lecia 63) – 8 września,
• Nowe Miasto (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. 26 Marca 66) – 9 września,
• Radlin II (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3) – 13 września,
• Stare Miasto (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wałowa 5) – 14 września,

Kto może wejść w skład rady dzielnicy? Każdy, komu przysługuje prawo wyborcze oraz
jest zameldowany na terenie dzielnicy.
Kto może zagłosować? Każdy wodzisławianin posiadający prawa wyborcze, pełnoletni,
stale zamieszkujący na obszarze danej dzielnicy.
Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne. Szczegółowe zasady wyboru
organów dzielnicy określają Statuty Dzielnic. Te można znaleźć w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. kb
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Prezes Stowarzyszenia „Razem na Szybiku”, radna Rady Miejskiej w latach 20062010, zaangażowana, otwarta na niesienie pomocy, dobra… W sierpniu z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu śp. Danuty Hajok. Nasza społeczność straciła kogoś wyjątkowego. Szczere kondolencje dla Bliskich
Zmarłej. kb

18 sierpnia podczas mszy żałobnej w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na Wilchwach pożegnaliśmy śp. Mariana Balcera, wodzisławianina, radnego Rady Miejskiej w latach 1995-2018, osobę niezwykle zaangażowaną w pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy najszczersze kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia. kb
wrzesień 2021 nr 9
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Remont ulicy Radlińskiej.
Umowa podpisana

UM

Starostwo Powiatowe

Będzie kosztować prawie
3,7 mln zł, a jej realizacja ma zająć maksymalnie 11 miesięcy.
Mowa o modernizacji ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Leszka do skrzyżowania z ulicą Kokoszycką wraz
z budową kanalizacji sanitarnej
w rejonie. 3 sierpnia podpisano
umowę z wykonawcą.
Remont ulicy Radlińskiej finansowany jest w 55 proc. ze
środków pozyskanych przez powiat wodzisławski z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Na modernizację ponad 800-metrowego odcinka miasto Wodzisław Śląski przekaże 50 proc. zadeklarowanych przez powiat
środków własnych. O udzieleniu
pomocy finansowej z budżetu
miasta zadecydowali podczas
kwietniowej sesji radni Rady
Miejskiej.
3 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim podpisano umowę z wykonawcą. Umowę ze strony powiatu podpisali starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła, zaś ze strony wykonawcy
– prezes zarządu Krzysztof
Wrazidło. Towarzyszyli im prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca oraz
dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Wodzisławiu Śląskim
Tomasz Wójcik.

Do kogo powędrował
„Złoty Wawrzyn”?

Sławomir Kulpa to wielki miłośnik historii naszego miasta i jego okolic
10 SIERPNIA PRZYPADA DZIEŃ ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA – DIAKONA,
MĘCZENNIKA I PATRONA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. OBCHODOM
ŚWIĘTA W NASZYM MIEŚCIE ROKROCZNIE TOWARZYSZY WRĘCZENIE
PRESTIŻOWEJ WODZISŁAWSKIEJ NAGRODY – „ZŁOTEGO WAWRZYNA”.

W ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Raciborza, które za realizację inwestycji otrzyma niespełna
3,7 mln zł, z czego nieco ponad
3 mln zł przypada na inwestycję
drogową, a 675 tys. zł na budowę
kanalizacji sanitarnej.
Zakres prac przewiduje
gruntowną wymianę warstw
nawierzchni jezdni, wymianę
krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kost-

ki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi, murów
oporowych z pustaków skarpowych, oznakowania pionowego
i poziomego, a także przebudowę słupów elektroenergetycznych.
Ponadto w ramach inwestycji firma zrealizuje na rzecz
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie modernizowanego odcinka drogi.
Wykonawca zobowiązany
jest również do opracowavnia

we własnym zakresie i na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu. Z uwagi
na fakt, że niemal równolegle
nasze miasto będzie w tym rejonie prowadzić inwestycję dot.
przebudowy ulic Mieszka
i Leszka wszyscy trzej inwestorzy, tj. Powiatowy Zarząd
Dróg, Zarząd Dróg Miejskich
oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, będą koordynować swoje zadania tak, aby
utrudnienia dla kierowców
– nieuniknione podczas inwestycji – były jak najmniejsze.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się we wtorek, o godzinie 18:00,
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Odprawiona
została msza święta, w czasie której przewodniczący Rady Miejskiej
Dezyderiusz Szwagrzak, II zastępca prezydenta miasta Wojciech Krzyżek
i sekretarz miasta Zbigniew Gamza wręczyli „Złotego Wawrzyna”. Nagroda
tradycyjnie wędruje do osób lub instytucji, które mają znaczący wpływ
na rozwój i promocję naszego miasta na terenie zarówno powiatu,
województwa, jak i całej Polski. W tym roku „Złoty Wawrzyn” trafił w ręce
Sławomira Kulpy. red.
Sławomir Kulpa
Sławomir Kulpa to wielki miłośnik ziemi wodzisławskiej. Większość swojego
zawodowego życia poświęcił pracom archeologicznym i historii Wodzisławia
Śląskiego. Jest autorem, współautorem i redaktorem wielu publikacji
o naszym mieście, m.in. „Zamek wodzisławski i jego właściciele”,
„Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie”, „Kierunek Loslau”,
„Wodzisław Śląski – obrazy z przeszłości”. Od 2008 roku pełni funkcję
dyrektora wodzisławskiego Muzeum. Na początku sierpnia br. wraz ze
swoimi pracownikami rozpoczął prace archeologiczne najbardziej
tajemniczego i zarazem mrocznego wzgórza w Wodzisławiu Śląskim,
zwanego Galgenberg.

źródło: Starostwo Powiatowe

Staramy się o środki na modernizację Balatonu
Podejmujemy działania w kierunku
modernizacji Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana przy znacznym
wsparciu środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład. Miasto złożyło w tej sprawie wniosek.
Ośrodek Rekreacyjny „Balaton”
to miejsce, gdzie można zażyć kąpieli, odpocząć, poczuć dawkę adrenaliny. Balaton cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, ale i pobliskich miast.
W ramach modernizacji planuje
się m.in. budowę pomieszczeń do obsługi Ośrodka, pomieszczeń magazynowych, boisk do siatkówki plażowej,
parkingu dla rowerów, placu zabaw,
pomostu rekreacyjnego, deptaka,
strefy workout, kręgu ogniskowego
z tarasem widokowym, małej architektury (ławy, prysznice, kosze).
wrzesień 2021 nr 9

W planach jest także przebudowa nawierzchni i towarzyszącej infrastruktury technicznej. Ważnym elementem inwestycji będzie również zagospodarowanie plaży z późniejszą
możliwością jej wydzielenia. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano
budowę drogi wewnętrznej do akwenu
wraz z wykonaniem miejsc postojowych. red.

Całkowita wartość inwestycji
to ok. 14,2 mln zł,
wnioskowane
dofinansowanie wynosi zaś
ponad 12 mln zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład
Rządowy Fundusz Polski Ład ma być wsparciem inwestycyjnym dla samorządów. Dotacje mają pokryć zdecydowaną większość
kosztów realizacji zadań wskazanych przez
gminy, powiaty czy województwa.
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Place zabaw otwarte
UM

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY
RADLINA II, WILCHW
I KOKOSZYC MOGĄ JUŻ
KORZYSTAĆ Z NOWYCH
PLACÓW ZABAW. TE POWSTAŁY
DZIĘKI GŁOSOM WODZISŁAWIAN
ODDANYM W RAMACH
WODZISŁAWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO.
NA INWESTYCJE
PRZEZNACZONO Z BUDŻETU
MIASTA PONAD 400 TYS. ZŁ.

Przy Rogowskiej
powstał chodnik
Zakończyła się budowa ok. 30 mb chodnika wraz z murkiem
oporowym w ciągu ulicy Rogowskiej. Koszt zadania to blisko 40 tys.
zł. To środki Rady Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karoszka.
Wykonawca miał zrealizować zadanie do końca września. kb
ZDM

Chodnik powstał dzięki środkom Rady Dzielnicy

Przebudowa ulicy
Tysiąclecia

wane m.in. huśtawka wahadłowa potrójna, ka ru ze la tar czo wa, piaskownica
z domkiem. kb

W sierpniu Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą
przebudowy ulicy Tysiąclecia. Wyłoniona w przetargu firma
inwestycję, którą wykona w ciągu pięciu miesięcy od dnia przekazania
terenu, wyceniła na przeszło 1,04 mln zł brutto. Za jakie roboty będzie
odpowiadać? Przed nią wykonanie robót przygotowawczych, robót
kanalizacji deszczowej, podbudowy, nawierzchni, robót
wykończeniowych, oznakowania, elementów ulic i bezpieczeństwa
ruchu drogowego. kb
ZDM

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Radlinie II powstało wyjątkowe miejsce
do uprawiania sportu oraz zabawy. Sportowo-rekreacyjna strefa wyposażona została
m.in. w stół do gry w szachy i warcaby, stół
do gry w tenisa stołowego, piaskownicę, linarium oraz huśtawki.
Nowy plac zabaw oraz zewnętrzna siłownia znalazły się także przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Radlinie II. Teren
został wyposażony m.in. w huśtawki, karuzele, piaskownicę, bujak sprężynowy, orbitrek, wahadło podwójne.
Najmłodsi kokoszyczanie także zyskali
miejsce do integracji. Na placu zabaw przy ul.
Pałacowej 28 w Kokoszycach można bawić
Po nad to na Wil chwach, na te re nie
się m.in. na huśtawkach, zjeżdżalni, karuze- Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go nr 2
lach. Nie zabrakło także piaskownicy.
w ra mach in we sty cji zo sta ły za mon to -

Przemiana skweru przy WCK
UM

Inwestycję drogową wyceniono na 1,04 mln zł

Boczna Ładnej coraz bliżej
modernizacji

Aż siedem gatunków roślin ozdabia skwerek przy WCK
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– W ramach zadania usunęliśmy znaczny
fragment żywopłotu i nasadziliśmy w zamian krzewy odmiany płożącej przy elewacji WCK. W miejscu po żywopłocie znalazła się nasada trawy ozdobnej ostnicy cieniutkiej, która swoją niezwykle delikatną
formą kontrastuje z przyciętym kwiatem
berberysu – tłumaczy Beata Jureczko-Duda z Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta. – Centralny skwer „po-

ZDM

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ETAP
METAMORFOZY SKWERU
PRZY WODZISŁAWSKIM
CENTRUM KULTURY, NA UL. KS.
PŁK. WILHELMA KUBSZA.
ZAŁOŻENIE KONCEPCJI?
WNIESIENIE W TĘ PRZESTRZEŃ
MIEJSKĄ ODROBINY
NOWOCZESNOŚCI.

Niebawem rozpocznie się modernizacja bocznej ulicy Ładnej.
Inwestycję wyceniono na 317,4 tys. zł brutto. Wykonawca, który
złożył w przetargu tę, jak się okazało, najlepszą ofertę, na realizację
zadania będzie miał dokładnie trzy miesiące od momentu przekazania
terenu. Do wykonania są: roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg
dla pieszych, krawężniki i obrzeża, roboty ziemne, konstrukcja
nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe, roboty towarzyszące,
konstrukcja opaski, studnia, prace montażowe. O dalszych losach
bocznej Ładnej w kolejnych numerach Gazety Wodzisławskiej. kb
przecinaliśmy” obrzeżami ogrodowymi,
a w poszczególnych kwaterach pojawiły się
byliny i trawy ozdobne. Wewnętrzne pole
wypełnione zostało kamieniem ozdobnym
– dodaje.
Przestrzeń upiększają takie gatunki roślin jak: ostnica cieniutka, czosnek ozdobny Red Mohican, seleria jesienna, berberys
Thunberga, imperata cylindryczna, kostrzewa miotlasta i konwalijnik Niger. kb
Zaplanowano roboty m.in. w zakresie nawierzchni ulic
wrzesień 2021 nr 9
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Analiza parkingowa
w opracowaniu – wyraź opinię

Konkurs ofert: Ekologia,
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
G. Matla

Na zlecenie miasta opracowywana jest analiza
parkingowa dotycząca dwóch wybranych
obszarów miasta (dzielnice Stare Miasto, Nowe
Miasto, Trzy Wzgórza). Na potrzeby analizy
prowadzone są badania kwestionariuszowe,
do udziału w których zapraszamy
mieszkańców. Wśród pytań znalazły się m.in.
te o dostępność miejsc parkingowych
w Wodzisławiu Śląskim czy preferowane
możliwości wnoszenia opłat parkingowych.

Na zadanie objęte konkursem w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego w 2021 roku przeznaczono kwotę 20 tysięcy złotych.
Szczegóły dotyczące konkursu ofert można znaleźć w ogłoszeniu
prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z 16 sierpnia br. opublikowanym
na miejskiej stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl. Więcej informacji
na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego
– pod numerem telefonu: (32) 45 90 542.

BADANIA KWESTIONARIUSZOWE
NA POTRZEBY PRZYGOTOWYWANEJ ANALIZY
PARKINGOWEJ ZNAJDZIESZ NA MIEJSKIEJ
STRONIE WWW.WODZISLAW-SLASKI.PL.
Analiza parkingowa to dokument
stanowiący sparametryzowanie i ocenę
pracy parkingów i miejsc postojowych
wybranych obszarów miasta Wodzisławia
Śląskiego oraz nakreślający kierunki zmian,
jakie można wprowadzić, aby wypełnić
rosnące oczekiwania społeczne
w przedmiocie ich liczby, dostępności oraz
funkcjonowania, według poniższego
zakresu:
• wykonanie nocnych i dziennych pomiarów
parkowania na parkingach i miejscach
postojowych oraz w strefie płatnego parkowania,
z rozbiciem na godziny 6:00-22:00 i 22:00-6:00,

Termin składania ofert upłynie 7 września 2021 roku. Oferty należy składać
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy
ul. Bogumińskiej 4b w Wodzisławiu Śląskim. red.

• wykonanie badania ankietowego preferencji
parkingowych kierowców (z uwagi na trwający
stan zagrożenia epidemicznego dopuszcza się
ankietyzację online),
• analiza faktyczna i prawna podstaw
funkcjonowania miejsc postojowych,
parkingów i strefy płatnego parkowania
(obszar istniejący i możliwe zmiany,
oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego, podmioty zobowiązane
do ponoszenia opłat oraz możliwości

Prowadzisz działalność?
Napiszemy o niej

zastosowania zwolnień lub ulg, wysokość
opłat),
• diagnoza problemów na podstawie zebranych
danych (ilość, deficyt, dostępność, rotacja),
• wnioski i zalecenia,
• wstępna analiza finansowa proponowanych
rozwiązań usprawniających.

Wodzisławska analiza dotyczy dwóch
wybranych obszarów miasta, zgodnie
z mapami, które także znaleźć można
na miejskiej stronie internetowej. red.

ADEGIS

Ulica 26 Marca
bardziej
bezpieczna
Dzięki aż 80 proc. dofinansowania ze środków
zewnętrznych zrealizowana zostanie rozbudowa
przejścia dla pieszych na ulicy 26 Marca
przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską. Inwestycja, którą oszacowano na 120 tys. zł, wpłynie
przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców, w tym uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7.

Jeśli prowadzisz działalność, firmę w Wodzisławiu Śląskim. Jeśli chcesz o niej opowiedzieć lokalnej społeczności, napisz do nas. Czekamy na Twoje zgłoszenie pod adresem
e-mailowym: k.makulska@wodzislaw-slaski.pl.
Wodzisławski magistrat chce wesprzeć lokalne firmy. Stąd też pomysł na stworzenie cyklu artykułów pn. „Poznajcie firmę...”, artykułów na temat firm działających na terenie naszego miasta.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który działa na terenie Wodzisławia Śląskiego, jeśli chcesz opowiedzieć o swojej firmie i jej działalności, napisz do nas. Skontaktuj się za pośrednictwem
e-maila: k.makulska@wodzislaw-slaski.pl. W treści wiadomości:
• napisz nam, czym się zajmuje Twoja firma,
• odpowiedz na pytanie: „Dlaczego firma ma swoją siedzibę w Wodzisławiu Śląskim?”,
• podaj adres oraz inne istotne informacje dotyczące lokalizacji firmy (adres, numer telefonu itp.). red.
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PREZYDENT MIASTA MIECZYSŁAW KIECA ZAPRASZA DO SKŁADANIA
OFERT W OGŁOSZONYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE
EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO W 2021 ROKU.

Zadanie obejmie przygotowanie dokumentacji projektowej, oświetlenie przejścia dla pieszych oraz roboty budowlane. Zakres robót to:
• uspokojenie ruchu (V dop. poniżej 30 km/h) poprzez
zaprojektowanie wyniesienia przedmiotowego przejścia,
• skrócenie długości przejścia szkolnego (w stanie
obecnym około 9,30 m) poprzez zaprojektowanie wyspy azylu,
• wymianę oznakowania pionowego i zastosowanie
znaków aktywnych, np. ZDPP-03,
• wymianę barier ochronnych,
• wykonanie oznakowania poziomego oraz nowej nawierzchni przejścia w kolorze czerwonym,
• doświetlenie przejścia poprzez zastosowanie nowych
lamp LED jako oświetlenia dedykowanego dla przejścia.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach
Rządowego Programu Rozwoju Dróg. kb

Miasto stara się o środki
na modernizację dróg
Miasto stara się o dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jeden
ze składanych wniosków dotyczy modernizacji ponad trzydziestu
dróg, znajdujących się na terenie Wodzisławia Śląskiego.
Miasto przygotowało wniosek na modernizację i przebudowę
gminnych dróg publicznych w pięciu dzielnicach Wodzisławia Śląskiego.
Mowa o Nowym i Starym Mieście, Radlinie II, Zawadzie i Wilchwach.
Dofinansowany miałby zostać remont następujących dróg:
• w dzielnicy Nowe Miasto – ulice Stefana Żeromskiego, Piastowska,
os. Przyjaźni, 26 Marca, Jana Pawła II, Harcerska,
• w dzielnicy Stare Miasto – ulice Kąkolowa, Liliowa, Tulipanowa, Koszykowa,
Goździkowa, Krokusowa, Wiklinowa, Chabrowa, Ofiar Oświęcimskich, ks. płk.
Wilhelma Kubsza, dr. Lucjana Mendego, Cicha, Minorytów, Staszica, Księżnej
Konstancji, Powstańców Śląskich, Kościelna Wałowa, Wiejska,
• w dzielnicy Radlin II – ulice Zbożowa, Dębowa, Więźniów Politycznych,
• w dzielnicy Zawada – ulica Hoża,
• w dzielnicy Wilchwy – ulice Bracka, boczna Jastrzębska, Topolowa.

Remont ulic przyczyni się do poprawy ich stanu technicznego,
przepustowości, estetyki i zagospodarowania terenu, przedkładając
się tym samym bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu
wszystkich użytkowników oraz komfort życia wodzisławian.
Całkowita wartość inwestycji to ok. 35,2 mln zł., wnioskowane
dofinansowanie wynosi zaś ponad 33 mln zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład
Rządowy Fundusz Polski Ład ma być wsparciem inwestycyjnym dla
samorządów. Dotacje mają pokryć zdecydowaną większość kosztów realizacji
zadań wskazanych przez gminy, powiaty czy województwa. red.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”
Przypominamy, że w Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje punkt
konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze”. Mieszkańcy otrzymują w nim fachową pomoc m.in.
w wypełnieniu wniosku o dotację na wymianę źródła ciepła bądź
termomodernizację domu.
Punkt znajduje się w Centrum Aktywności Społecznej
(ul. Styczyńskiego 2). Czynny jest w następujących godzinach:
• poniedziałek, w godzinach: 7:30-14:30,
• wtorek, w godzinach 12:00-17:00,
• środa, w godzinach 7:30 -14:30,
• czwartek, w godzinach 12:00-18:00.
Szczegółowe informacje nt. programu „Czyste Powietrze” można uzyskać
również pod numerem telefonu: 725 998 583. red.
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Baszta oficjalnie włączona
do szlaku wież i platform

Start prac archeologicznych
na Galgenbergu

zdjęcia: UM

GÓRA WISIELCZA, SZYBIENICZNE WZGÓRZE…
GALGENBERG, BO O NIM MOWA, TO JEDNO
Z NAJBARDZIEJ MROCZNYCH MIEJSC
NA TERENIE MIASTA. TAJEMNICE WZGÓRZA
PRZY UL. GÓRNEJ MOGĄ POMÓC ODKRYĆ
ROZPOCZĘTE WŁAŚNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW
MUZEUM PRACE ARCHEOLOGICZNE.
Od średniowiecza do połowy XVIII wieku wykonywano tu egzekucje na skazanych. W czasie II RP na Galgenbergu znajdował się
punkt obserwacyjny strony przeciwlotniczej, natomiast podczas II wojny światowej pojawiły się plany stworzenia w tej lokalizacji parku pamięci zasłużonych Niemców. W ostatnich latach porośnięte drzewami wzgórze było miejscem spotkań drużyn harcerskich.
Jak doszło do tego, że Góra Wisielcza zostanie zbadana? Podczas
grudniowego posiedzenia komisji budżetu podjęto temat badań
w Wodzisławiu. – Ciekawym miejscem do przeprowadzenia badań
archeologicznych jest również Galgenberg. Moglibyśmy wówczas
poznać, w jaki sposób kształtował się wymiar sprawiedliwości na terenie naszego miasta – zaznaczył dyrektor miejskiego Muzeum Sławomir Kulpa. – Jest to miejsce mroczne, ale i tajemnicze. W tamtych czasach skazanych na śmierć nie chowano, dlatego oni tam
do dzisiaj spoczywają – uzupełnił.
Na prace archeologiczne Szybienicznego Wzgórza podczas grudniowej sesji radni Rady Miejskiej przeznaczyli 35 tys. zł. kb
Interesujesz się historią/archeologią i jesteś dyspozycyjny/a w tygodniu? Muzeum poszukuje osób chętnych do wzięcia udziału w pracach
na Galgenbergu. Dołącz do grupy ekspedycyjnej! Szczegóły pod numerem 32 45 52 574.

W uroczystościach, które odbyły się pod koniec zeszłego tygodnia, wzięli udział m.in.
przedstawiciele partnerów projektu oraz
mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego.
Czeski Euroregion Silesia reprezentowała
Kateřina Lindovská, Stowarzyszenie Gmin
Dorzecza Górnej Odry Daria Kardaczyńska
i Anna Kubala, Město Budišov nad Budišovkou starosta Patrik Schramm, Obec
Jeseník nad Odrou starosta Tomáš
Machýček. Gości powitał II zastępca prezydenta Wodzisławia Śląskiego Wojciech
Krzyżek.
W trakcie wydarzenia goście z Czech
m.in. podziwiali panoramę miasta oraz zgłębiali wiedzę nt. Baszty i historycznego Grodziska.

Przypominamy, że ten nowo powstały
produkt turystyczny to efekt wielu lat starań
i dążeń wielu partnerów na terenach pogranicza polsko-czeskiego. Początkowo, wspólnymi siłami sekretariatów Euroregionu Silesia po polskiej i czeskiej granicy, zmapowano istniejące obiekty oraz zbadano zainteresowanie gmin, miast i innych podmiotów
tworzeniem nowych obiektów. Następnie
dziesięć tego typu budowli zostało zrealizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektu w III etapach:
• I etap: 4 PL i 1 CZ: Racibórz – Arboretum Bramy
Morawskiej, Pietrowice Wielkie, Mszana, Lubomia,
Sosnova – zatwierdzony 7.09.2017 r.,
• II etap: 3 CZ i 2 PL: Odry, Stěbořice, Slatina, Baborów, Pszów – zatwierdzony 15.02.2018 r. Pszów
zrezygnował w listopadzie 2018 r. z powodu nieudanego przetargu na wykonawcę projektu,
• III etap: 1 PL: Kornowac – zatwierdzony
14.06.2018 r.

W celu zwieńczenia produktu turystycznego we współpracy z obiema stronami Euroregionu Silesia przygotowano „duży” projekt dla
osi priorytetowej 2 programu INTERREG
V-A Czechy – Polska. Jednym z jego działań
kluczowych było dobudowanie/remont trzech
wież widokowych (Wodzisław Śląski, Budišov nad Budišovkou i Jeseník nad Odrou)
oraz połączenie wszystkich obiektów w jeden
wspólny produkt turystyczny. Projekt „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący
w marcu 2019 r. z całkowitą dotacją w wysokości 850 947,40 EUR.
Kolejnym planowanym działaniem
w ramach projektu będzie oficjalne otwarcie wieży widokowej w Jeseniku nad Odrou. Ostatnia wieża widokowa w Budisovie
nad Budisovkou zostanie udostępniona mieszkańcom obszarów pogranicza
30 września br. red.
Prace na Szybienicznym Wzgórzu mają pozwolić odkryć tajemnice
z przeszłości

Bezpłatne Wi-Fi w miejskiej przestrzeni
Od sierpnia na terenie miasta można korzystać z dziesięciu darmowych hotspotów Wi-Fi. Jest to możliwe dzięki 100-proc. dofinansowaniu z unijnego projektu
WiFi4EU. Cel tej inicjatywy to zapewnienie obywatelom
i odwiedzającym dostępu do internetu w całej Unii Europejskiej poprzez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, parkach, placach, urzędach, bibliotekach, ośrodkach
zdrowia.
Jak połączyć się z Wi-Fi? Należy posiadać urządzenie
wyposażone w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę
sieciową standardu IEEE 802.11g, 802.11n lub 802.11ac.
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Muzeum

BASZTA ROMANTYCZNA
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ZOSTAŁA OFICJALNIE
WŁĄCZONA DO SZLAKU WIEŻ
I PLATFORM TURYSTYCZNYCH
W EUROREGIONIE SILESIA
„SILESIANKA”.

W urządzeniu trzeba włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci, a następnie połączyć się z siecią
bezprzewodową o nazwie „WiFi4EU”. Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do hotspota.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność
za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem
odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem. Regulamin korzystania z bezpłatnego internetu
udostępniony został m.in. na miejskiej stronie www.wodzislaw-slaski.pl. kb

TUTAJ DOSTĘP DO WI-FI JEST DARMOWY
MOSiR „CENTRUM” – parking, ul. Bogumińska 8
MOSiR „CENTRUM” – loża prasowa, ul. Bogumińska 8
MOSiR „CENTRUM” – maszt oświetleniowy, ul. Bogumińska 8
RODZINNY PARK ROZRYWKI „TRZY WZGÓRZA” – wypożyczalnia, ul. Matuszczyka
RODZINNY PARK ROZRYWKI „TRZY WZGÓRZA” – miejsce do grillowania, ul. Matuszczyka
DWORZEC KOLEJOWY – peron, ul. Rybnicka 2a
DWORZEC KOLEJOWY – poczekalnia, ul. Rybnicka 2a
PAŁAC DIETRICHSTEINÓW – kierunek: Rynek, ul. Kubsza 2
PAŁAC DIETRICHSTEINÓW – kierunek: Park Miejski, ul. Kubsza 2
KRYTA PŁYWALNIA „MANTA” – poczekalnia, ul. 1 Maja 16 a
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Ruszył konkurs na najlepszy biznesplan
UM

15 SIERPNIA RUSZYŁ KONKURS
NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN,
ORGANIZOWANY PRZEZ MIASTO
WODZISŁAW ŚLĄSKI ORAZ
WODZISŁAWSKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. CELEM
KONKURSU JEST WYBÓR
NAJCIEKAWSZYCH POMYSŁÓW
NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ PROWADZONĄ
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.
NA AUTORA LUB AUTORKĘ
NAJLEPSZEGO POMYSŁU
CZEKA NAGRODA FINANSOWA.
Projekt organizowany jest na terenie Wodzisławia Śląskiego i przeznaczony jest dla osób
powyżej 18 roku życia. Do konkursu przystąpić mogą osoby fizyczne zamieszkałe w Wodzisławiu Śląskim, nieprowadzące działalności gospodarczej oraz początkujący przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
w naszym mieście nie dłużej niż pięć lat.
Konkurs będzie się składał z kilku etapów.
Pierwszym z nich będzie wysłanie wniosku
konkursowego do Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Obejmie on także
bezpłatne doradztwo z ekspertami z zakresu
biznesu, marketingu czy księgowości.
Uczestnicy konkursu będą mogli dopracować
zgłaszane pomysły biznesowe. Poznają sposoby tworzenia modeli biznesowych, formy
ich weryfikacji poprzez eksperymenty biznesowe i wiele innych biznesowych nowinek.
Konkurs na najlepszy biznesplan ma
na celu aktywizację i pielęgnowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców naszego miasta. Pula nagród rzeczowych i finansowych
w konkursie na najlepszy biznesplan wynosi 3 tys. zł. red.

3 WRZEŚNIA BR. O GODZINIE 7:30 W DOMU GOŚCINNYM JORDASZKA
ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE DEDYKOWANE PRZEDSIĘBIORCOM. MOWA
O „ŚNIADANIU BIZNESOWYM”, NA KTÓRE ZAPRASZA ŚLĄSKIE
POROZUMIENIE GOSPODARCZE ŚLĄSK. ONLINE ORAZ IZBA
GOSPODARCZA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

W 2019 roku i z początkiem 2020 zorganizowano kilka spotkań,
a na każdym z nich było co najmniej 100 firm. Wiele
przedsiębiorców poznało na nich swoich kontrahentów
i współpracowników. – COVID-19 zatrzymał rozwój naszej
inicjatywy. Teraz czas na nową odsłonę – mówi prezes Izby
Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim Krzysztof Dybiec.
Uczestnictwo w śniadaniach biznesowych przynosi wiele korzyści
i umożliwia integrację gospodarczą. Przekonali się o tym lokalni
przedsiębiorcy, którzy biorą w udział w wydarzeniu od momentu
powstania inicjatywy.

Finał konkursu w roku 2019 odbył się w sali reprezentacyjnej na Dworcu Kolejowym
MASZ PY TANIA?
Szczegółowych informacji nt. konkursu udzielają
członkowie Wodzisławskiego Inkubatora Przedsię-

biorczości. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego
(nr tel. 785 805 038) lub e-mailowego
(wodzislaw@przedsiebiorcyzwyboru.pl).

KONKURS ROZPOCZNIE SIĘ 15 SIERPNIA 2021 ROKU,
A ZAKOŃCZY 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU. BĘDZIE OBEJMOWAŁ
NASTĘPUJĄCE ETAPY:
• etap pierwszy – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie i indywidualne doradztwo
– 15 sierpnia-10 września;
• etap drugi – ocena formalna zgłoszonych biznesplanów w formie modeli biznesowych – 11-13 września;
• etap trzeci – wybór przez komisję konkursową najlepszych biznesplanów w formie modeli biznesowych
i zakwalifikowanie ich do Wielkiego Finału Konkursu – 13-15 września;
• etap czwarty – szkolenie z pitchowania – 15-26 września (online) oraz indywidualne doradztwo
biznesowe dla finalistów konkursu (26 września);
• etap piąty – Wielki Finał Konkursu na Najlepszy Biznesplan w formie modelu biznesowego, który
odbędzie się 30 września.

„Dziupla” realizuje nowy projekt

Zakres wsparcia:
1. asystentura rodzinna – 72 osoby
objęte wsparciem
(48 dorosłych, 24 dzieci),
2. poradnictwo prawne – 20 dorosłych objętych wsparciem,
3. animacja społeczno-kulturalna
– 20 dzieci objętych wsparciem,
4. pedagog rodzinny – 50 osób objętych wsparciem (30 dorosłych
i 20 dzieci),
wrzesień 2021 nr 9

5. zajęcia socjoterapeutyczne dla
dzieci – problem uzależnień
– 36 dzieci objętych wsparciem,
6. zajęcia socjoterapeutyczne dla
dzieci – zaburzenia zachowania
– 24 dzieci objętych wsparciem,
7. wolontariat senioralny – kółko szachowe – 10 dzieci objętych wsparciem,
8. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego – 40 osób objętych
wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),
9. profilaktyka zdrowia psychicznego
– warsztaty dla rodziców – 24 osoby dorosłe objęte wsparciem,
10. instytucja rodzin wspierających
– 10 rodzin objętych wsparciem,
11. zajęcia z języka niemieckiego
– 8 dzieci objętych wsparciem,
12. zajęcia z języka czeskiego
– 12 dzieci objęte wsparciem,
13. komunikacja bez przemocy
– 32 osoby dorosłe objęte wsparciem.

łecznym, m.in. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń
z pomocy społecznej, osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania
i zwalczania demoralizacji
i przestępczości, osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, bezdomne, odbywające
kary pozbawienia wolności.
Ze względu na fakt, iż rekrutacja do projektu prowadzona jest
w sposób ciągły, realizator projektu przyjmuje dokumenty rekrutacyjne przez cały okres realizacji projektu, jednak ze względu
na konieczność zrealizowania
wskaźników przewidzianych
wnioskiem o dofinansowanie, rekrutacja jest podzielona na różne
jej etapy, w zależności od rodzaju
oferowanego wsparcia. Więcej
o naborze na www.dziupla.wodzislaw-slaski.pl.
Sam projekt rozpoczął się
1 lipca br., a ma zakończyć się

30 listopada 2022 roku. Całkowite jego koszty to przeszło
356 tys., z czego wartość dofinansowania ogółem to niecałe 332 tys. zł (ponad 303 tys. zł
z UE, ponad 28 tys. zł dotacji
celowej z budżetu krajowego).
Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.
Po więcej informacji zapraszamy
do kontaktu z WPWD „Dziupla”
(numery: 32 4564364, 723 550 755,
e-mail: dziupla@wodzislaw-slaski.pl). kb.

Harmonogram spotkania
godz. 7:30-8:00 – rejestracja gości, rozpoczęcie śniadania,
godz. 8:00-8:10 – powitanie gości,
godz. 8:10-8:20 – nasze plany śniadaniowe – Krzysztof Dybiec,
godz. 8:20-8:30 – „Kupujlokalnie”, „Pracujlokalnie” – co to za projekty?
– Ireneusz Burek,
godz. 8:30-8:40 – możliwości współpracy transgranicznej – Wiesław Firla,
godz. 8:40-8:50 – wprowadzenie do networkingu – Krzysztof Dybiec,
godz. 8:50-9:20 – 30 sekund dla każdego gościa,
godz. 9:20-10:20 – networking w praktyce.
Zapisy
Zapisy na „Śniadanie biznesowe” prowadzone są za pośrednictwem platformy
gospodarczej „Plusy dla biznesu”. red.

Novum-Med nowym partnerem
Wodzisławskiej Karty Seniora
Wodzisławscy seniorzy mogą liczyć na kolejne zniżki. Do miejskiego
programu dołączyło Centrum Medyczne Novum-Med.
Novum-Med – jako przychodnia prywatna działa od 1999 roku.
Celem Centrum jest prowadzenie opieki zdrowotnej na jak najwyższym poziomie. We wszystkich poradniach specjalistycznych Novum-Med istnieje możliwość uzyskania prywatnych porad lekarskich. Przychodnia znajduje się w dogodnym miejscu dla dojazdu samochodem,
posiada miejsca parkingowe. W Centrum Medycznym Novum-Med
oprócz gabinetów lekarskich i rehabilitacji znajdują się m.in.: laboratorium, pracownia RTG, USG, tomografia komputerowa oka,
FibroScan, densytometria.
Nasz nowy partner przygotował dla posiadaczy Wodzisławskiej
Karty Seniora 10 proc. rabatu na badania laboratoryjne. Rabat nie dotyczy badań pakietowych. red.
Firma znajduje się w Wodzisławiu Śląskim, na ul. Gałczyńskiego 2.
Więcej informacji o Novum-Med można znaleźć:
• na stronie internetowej: www.novum-med.pl,
• w portalu Facebook: www.facebook.com/NovumMed.
Novum-Med

WPWD „Dziupla” rozpoczęła realizację dofinansowanego
z UE projektu Profilaktyka,
wsparcie pomoc – rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską
Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Celem głównym projektu jest wyjście
z bezradności wychowawczo-opiekuńczej 60 rodziców
oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju
dla 60 dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z terenu miasta.

Wracają śniadania biznesowe
w Subregionie Zachodnim

Uczestnikami projektu mogą
zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem spo-
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Reggae wróciło na miejski stadion
zdjęcia: WCK, UM

– ORGANIZATORZY WYRAŻAJĄ NADZIEJĘ,
ŻE ZA ROK IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ
NA STADIONIE MIEJSKIM, Z UDZIAŁEM
PUBLICZNOŚCI – TE SŁOWA UKAZAŁY SIĘ
M.IN. W ZESZŁOROCZNYM SIERPNIOWYM
WYDANIU NASZEJ GAZETY
WODZISŁAWSKIEJ. UDAŁO SIĘ. W
ROKU NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI
– REGGAE FESTIWAL WRÓCIŁ NA SWOJE
WŁAŚCIWE MIEJSCE. WRÓCIŁA TEŻ
WSPANIAŁA PUBLICZNOŚĆ – FANI DOBREJ
MUZYKI, ENERGETYCZNYCH BRZMIEŃ,
GORĄCYCH EMOCJI! kb

2021

Nie ma NMNZ bez zespołu Tabu, czyli bez pomysłodawców i współorganizatorów tej imprezy

Warszawski producent muzyczny,
kompozytor i wokalista Johny
Rockers także pojawił się na
scenie

Po raz kolejny na scenie Reggae Festiwalu wystąpił bydgoski zespół
Dubska

NMNZ to festiwal kolorów, radości i muzyki!

„O jak dobrze Cię widzieć, o jak dobrze Cię słyszeć” – śpiewaliśmy razem z Tabu
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Jednym z headlinerów tegorocznej
edycji był cieszący się niesłabnącą
popularnością raper - Grubson

Wydarzenie jak co roku
poprowadził pełen energii Cheeba

Najcieplejsze Miejsce na Ziemi to flagowa impreza miasta Wodzisławia Śląskiego

sierpień 2021 nr 8
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Trwa „Brzmienie lata”
na wodzisławskim rynku

Szereg atrakcji
w ramach „Akcji lato”
zdjęcia: Karolina Trela

WCK

„Malowanie na drewnie”

South Silesian Brass Band

Do końca sierpnia odbywają się koncerty
plenerowe, organizowane przez Wodzisławskie Centrum Kultury w ramach akcji „Brzmienie lata”. Do tej pory mogliśmy usłyszeć zespoły Just Friends, South
Si le sian Brass Band, For ward Girls &
The Grooz Boys. Na zakończenie wakacji wystąpi Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa.

Za nami występy formacji Just Friends,
która urozmaiciła jedno niedzielne popołudnie dźwiękami saksofonu i pianina. Kolejna niedziela upłynęła w klimacie jazzu,
w który wprowadzili nas muzycy z South Silesian Brass Band. Formacja Forward Girls
& The Grooz Boys zaprezentowała swoje
utwory charakterystyczne dla muzyki rozrywkowej. Najbliższy koncert odbędzie się

27 sierpnia o godz. 19:00 – zaprezentuje się
wtedy zespół Blueset, grający bluesa z lekką
domieszką fusion oraz jazzu. Zwieńczeniem
letniego muzykowania będzie koncert Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej, który
będzie mieć miejsce w niedzielę, 29 sierpnia Zajęcia „Miś ze słomy”
o godz. 19:00. Usłyszymy wtedy ciekawe
aranżacje znanych i lubianych przebojów,
W WODZISŁAWSKIM
a także standardy jazzowe. kt

Literackie wakacje w Bibliotece

wrzesień 2021 nr 9

Karolina Trela

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej zakończył się cykl „Wakacyjne spotkania z książką”,
czyli cykl plastyczno-literacki dla dzieci. Cykle wakacyjnych zajęć dla najmłodszych były prowadzone
w siedzibie głównej Biblioteki oraz w filiach. Dla
miłośników gier planszowych przygotowano cykl
„Wtorki na planszy”. Podczas tegorocznych wakacji
każdy znalazł coś dla siebie.
Najmłodsi czytelnicy oprócz zgłębiania tajemnicy
bajek „Kubuś i Przyjaciele”, mogli uczestniczyć w zajęciach ruchowych, dekorować balony, czy sprawdzić
swoje umiejętności plastyczne podczas wspólnego rysowania w Parku Miejskim. Dzieci zapoznały się z serią książek „Pan Brumm”, „Smerfy”, „Basia”, „Mikołajek”, brały również udział w zabawie „Doktor
– Dzielny Pacjent”, a także uczestniczyły w teatrzyku
Kamishibai.
Z okazji 95. rocznicy urodzin René Goscinnego
zorganizowano również konkurs plastyczny, dotyczący wykonania klasycznej ilustracji lub ilustracji komiksowej do przygód wybranego bohatera z książek autora. kt

Wakacje z Biblioteką

CENTRUM KULTURY
TRWA „AKCJA LATO”.
PODCZAS
ORGANIZOWANYCH
ZAJĘĆ NAJMŁODSI
MIESZKAŃCY MIASTA
WZIĘLI UDZIAŁ
W ZAJĘCIACH
PLASTYCZNYCH,
WARSZTATACH
PLASTYCZNO-TEATRALNYCH,
ZABAWACH
I ANIMACJACH ORAZ
SZEROKIEJ OFERCIE
FILMOWEJ
KINA PEGAZ.
Dla dzieci w wieku od sześciu
do dwunastu lat placówka przygotowała warsztaty z pogranicza plastyki i teatru. Uczestnicy poznali
technikę japońskiego teatru obrazkowego Kamishibai, wykonywali ilustracje do stworzonych

przez siebie historii. Podczas zajęć
powstały również balonowe lalki,
a także pacynki na rękę z kolorowych skarpetek. Odbyły się także
warsztaty z malowania na drewnie
oraz zajęcia dla prawdziwych architektów – dzieci wspólnie stworzyły makietę miasta.
Miłośnicy zabaw i animacji
na świeżym powietrzu mogli spędzić czas na wodzisławskim rynku, podczas imprezy „Kolory lata”.
Nie lada gratkę dla młodych amatorów projekcji filmowych przygotowało Kino Pegaz. Wśród
licznych seansów młodzi kinomaniacy mogli zapoznać się z najnowszymi produkcjami, np.:
„Raya i Ostatni Smok”, „Ella Bella
Bingo” czy „Wyrolowani”.
Na ostatnie dni wakacji przygotowano jeszcze kilka atrakcji dla najmłodszych: 27 sierpnia odbędą się
zabawy i animacje na wodzisławskim rynku. Będzie również okazja
do wzięcia udziału w projekcjach
filmowych w ramach Wakacyjnego Kina Dzieci. kt
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Tak zrodziła się „Nostalgia”
Karolina Trela

Galeria Nostalgia

„NOSTALGIA” – GALERIA ANTYKÓW
I SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, KTÓRA
POWSTAŁA W SIERPNIU 2018 ROKU.
INICJATOREM ORAZ WŁAŚCICIELEM
JEST MARIAN DORNIA. JEST TO
MIEJSCE IDEALNE DLA KONESERÓW
SZTUKI ORAZ MIŁOŚNIKÓW
HISTORII. ZNAJDUJĄ SIĘ TAM STARE
MEBLE Z RÓŻNYCH EPOK ORAZ
GRAFIKA I MALARSTWO
WSPÓŁCZESNE TWORZONE PRZEZ
ZDOLNYCH ARTYSTÓW Z TEGO
REGIONU. NA UWAGĘ ZASŁUGUJĄ
TEŻ MEBLE ORAZ DEKORACJE
ZDOBIONE TECHNIKĄ DECOUPAGE.
CELEM GALERII JEST
ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ ORAZ
WERNISAŻY Z ARTYSTAMI
Z NASZEGO REGIONU ORAZ
POŚREDNICZENIE W SPRZEDAŻY
CZY RENOWACJI STARYCH MEBLI.
DZIĘKI TAKIEMU MIEJSCU MOŻEMY
POZNAĆ PIĘKNO SZTUKI STAREJ
ORAZ WSPÓŁCZESNEJ – WARTO
ZWRACAĆ NA NIE UWAGĘ.

stale coś dokupowaliśmy. Mieszkanie
było wtedy naszą małą oazą staroci,
którą się cieszyliśmy. Znajomi, którzy
nas odwiedzali, początkowo pytali
– po co wam to wszystko? Później byli
pod wrażeniem, ponieważ dostrzegli
w tym oryginalność, coś niespotykanego w znanych im mieszkaniach.
W tym kierunku poszliśmy przez kolejne lata. Nawet kiedy wyemigrowaliśmy i zmieniliśmy mieszkanie, to zaczęliśmy ponownie otaczać się tego
typu rzeczami. Do dziś mamy kolekcje karafek, obrazów, porcelany, witryn. Tak więc cały czas to nam towarzyszy. Kiedy wróciłem do Wodzisławia, to cały czas chodziło mi
po głowie, by stworzyć tutaj miejsce,
do którego ludzie przyjdą i będą mogli kupić choć jeden stary, mały mebel. Chciałem, aby dostrzegli, że
można znaleźć dla nich miejsce również obok nowoczesnych, znanych
nam teraz mebli. Miejsce, w którym
mieści się Galeria, to dawny Pewex,
następie była tutaj księgarnia. Tak
właśnie stworzyłem „Nostalgię”.
Red.: Czy Wodzisławianie są zainteresowani
takimi meblami?

MD: Tak! Zauważyłem też, że jak kupi się pierwszy mebel, to chce się więMarian Dornia: Wszystko zaczęło cej – obraz, figurę, fotel. W ten sposób
się, gdy poznałem żonę – to ona miała kolekcje się powiększają i zaczynamy
już wtedy takie zainteresowania. Jej ro- się interesować tego typu sztuką oraz
dzina, wywodząca się z Bytomia, miała historią. Cieszę się, że w naszym miepiękne stare meble. Po ślubie otrzy- ście zaczęto organizować giełdy staromała część tych mebli do naszego ci. Dużo osób jest tym zainteresowapierwszego mieszkania. Wtedy nych. Jest wiele rzeczy, które po renowszystko się zaczęło – czterdzieści wacji zyskują drugie życie. Staramy się
dwa lata temu. Żyliśmy wśród nich, też mieć małe meble, które można łaRed.: Skąd zamiłowanie do starych mebli?
Do przywracania im „drugiego życia”?
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two dostarczyć do domu. Dużo ludzi
przychodzi z ciekawości. Chcą też kupić konkretne meble, wiedzą, czego
chcą, mają upatrzone. Najlepszą porą
na wymianę mebli jest zawsze jesień
i wiosna. Zawsze zachęcam do postawienia w domu choć jednego starego
mebla – kupimy fotel, będzie się wyróżniał, przykuje uwagę. Często ludzie
decydują się na kupno, zanim wystawimy przedmioty do sprzedaży. Są osoby, które chcą sprzedać stare meble,
wtedy mnie to zastanawia, dlaczego
chcą się tego pozbyć. Czasem jednak
przychodzą osoby, które potrzebują rady, jak mają odnowić meble – wtedy
czuję, że ta praca ma sens. Cieszę się,
że dzięki takim meblom chcemy mieć
nadal tę inną atmosferę w domu.
Red.: Skąd pomysł na nazwę Galerii? Czy
przedmioty, które możemy w niej znaleźć, wywołują nostalgię w Panu?

MD: Oczywiście. Nazwa „Nostalgia” kojarzy mi się z momentem, w którym siadamy w starym fotelu i przenosimy się
w czasie. Myślę, że do takiej sztuki trzeba
dojrzeć. Musimy zauważyć, że coś w nich
jest, musimy to znaleźć. Musimy znaleźć
miejsce na te meble w naszym domu.
Red.: Czy Galeria umożliwia artystom pokazywanie swoich współczesnych prac?

MD: Tak, jest możliwość dzielenia się
swoją sztuką. Poznałem wiele osób ze
zdolnościami artystycznymi – malarzy,
rzeźbiarzy, muzyków, którzy chcieliby
się pokazać. W 2019 roku zrobiliśmy
około ośmiu wystaw. Wystawiliśmy
sztukę wodzisławian czy malarki z Bielska-Białej. Odbyły się również koncer-

ty, które były emitowane w Internecie.
Ludzie przychodzą i chcą w tym uczestniczyć. W grudniu 2019 roku zorganizowaliśmy wydarzenie, które było związane z górnictwem. Odbyła się też wystawa Sławomira Rąbalskiego pt.:
„Muzy rocka”. Zależy nam na tym, aby
ludzie czuli, że są w wyjątkowym miejscu. Pandemia również pokrzyżowała
wiele planów. Mieliśmy prace od malarki z Gdyni – byliśmy przygotowani
– miał odbyć się wernisaż, ale rozpoczął
się czas pandemii. Więc je odesłaliśmy.
Red.: Co jeszcze czeka nas w „Nostalgii”
w najbliższym czasie?

MD: Cały czas chcemy coś zmieniać,
robić nowe rzeczy. Teraz zbliża się
okres wakacyjny, jednak we wrześniu
planujemy wystawę zegarów wiszących
oraz kominkowych. Zegarmistrz amator skupuje stare, zniszczone zegary i robi ich dokumentację – jak wyglądały i jak
się zmieniły po renowacji. Myślę, że to
jest ciekawe i warto zwrócić na to uwagę.
Jesteśmy otwarci na różne działania. Dar
artystyczny, twórczy, to jest coś, czego
szukamy – potrzebujemy ludzi z pasją
i zaangażowaniem. Osoby, które mają
dar, chcą się zaprezentować, mogą to
zrobić tutaj. My jako galeria robimy zaproszenia, baner, plakaty, zapraszamy
gości. Gościmy u nas również muzyków, żeby urozmaicić wydarzenia
– w naszym mieście są ludzie, których
warto pokazać, a nie mają gdzie rozwinąć skrzydeł. Wokół nas jest wielu artystów, których warto promować, zwrócić uwagę na to, co tutejsze, nasze. Skupić się na umiejętnościach naszych bliskich, sąsiadów, po prostu ludzi stąd.

Red.: Jakie meble możemy znaleźć w Galerii?

MD: Mamy meble przedwojenne,
z początku XIX wieku, z lat 40. lub 50.
Zdarzają się też starsze. To są meble,
które uda mi się kupić podczas podróży
do Francji, Niemiec, Holandii lub takie, które skupujemy od klientów. Nie
mamy obranego kierunku. Nasze meble są odrestaurowane, klient nie musi
się martwić o ich stan. Zawozimy też
meble pod wskazany adres, wstawiamy
do mieszkań. Uważam, że meble art deco są przepiękne, może uda nam się je
również sprowadzić.
Red.: Czy nadal otacza się Pan tego typu meblami?

MD: Tak. Uważam, że do tej estetyki
trzeba dojrzeć. Mam też kolekcję monet, znaczków, cenię tradycję, rzeczy
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Uważam, że trzeba pokazywać
przyszłym pokoleniom skąd się wywodzą, ich tradycje, korzenie i wypracować
w nich szacunek do historii. Cieszę się,
że teraz mamy wiele miejsc, w których
możemy kupić tego typu meble, zarówno w Wodzisławiu Śląskim, jak i w Gliwicach, Rybniku, Świętochłowicach.
Pamiętajmy też, że odrestaurowanie
mebli jest kosztowne, ale uważam, że
warto. Ludzie szukają także obrazów
– najczęściej pejzaży. Media społecznościowe, strony internetowe też są pomocne – dają nam możliwość pokazywania posiadanego asortymentu na całym świecie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Karolina Trela
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„Kolory lata” na
wodzisławskim rynku

Muzyka dla smyka

WCK

„Muzyka dla smyka” to zajęcia
dla najmłodszych dzieci w wieku 2-4 lat. Są doskonałym pomysłem na rozpoczęcie muzycznej przygody malucha. Na zajęciach dzieci poznają świat muzyki
poprzez śpiew, taniec przy muzyce, grę na instrumentach,
przy tym świetnie się bawiąc.
Zapisy odbędą się 29 września, w środę, o godz. 9:00 w sali
kameralnej nr 7 w Wodzisławskim Centrum Kultury. Zajęcia
podzielone zostaną na dwie grupy. Grupa I na godz. 9:00 dedykowana będzie dla dzieci
2-3-letnich,, a grupa II na
godz. 9:45 dla dzieci w wieku
3-4 lat. Czas trwania zajęć to
30 minut. Instruktorem prowadzącym jest Karolina Filec-Hanik. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej. Jest wokalistką, pianistką a przede wszystkim
z zamiłowania nauczycielem muzyki małych i dużych.
– Już jako dziewczynka bawiłam się w nauczycielkę, nie wiedząc jeszcze wtedy tak naprawdę, kim zostanę… A dziś?

Wiem, że muzyka i praca z najmłodszymi i młodzieżą to właśnie to, czego chcę. Uwielbiam
pracę z dziećmi, dzielenie się
z nimi swoją wiedzą i umiejętnościami, przede wszystkim
w radosnej atmosferze wprowadzać je w świat muzyki poprzez
śpiew, rytmiczanki, taniec, grę
na instrumentach, pobudzając
ich muzykalność, kreatywność,
percepcję i wyobraźnię. Muzyka
to magia. Tę właśnie magię staram się tworzyć na moich zajęciach i odczuwać wspólnie z wychowankami – mówi Karolina Filec-Hanik
Cena za zajęcia wynosi 270 zł
za cały sezon (9 miesięcy) płatna w trzech ratach. Szczegółowe
informacje odnośnie do formy
zapisu i terminów naboru oraz
instrukcja zapisu dostępne są
na www.wck.wodzislaw.pl/zajecia. Zajęcia w Wodzisławskim
Centrum Kultury prowadzone
są zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi sanitarnymi i bezpieczeństwa. Obowiązują podczas nich zasady, z którymi
można zapoznać się na stronie
internetowej placówki. kt

Przedpremierowo w Pegazie

„KOLORY LATA” – TAK BRZMIAŁA
NAZWA IMPREZY, KTÓRĄ
WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
ZORGANIZOWAŁO W RAMACH „AKCJI
LATO” NA WODZISŁAWSKIM
RYNKU 19 LIPCA.

A że tytuł zobowiązuje, dzieciaki dołożyły
wszelkich starań, by płyta rynku mieniła się
wieloma kolorami. Zabawy plastyczne, animacje, gry i zabawy, i – co najważniejsze
– szczere uśmiechy dzieciaków uprzyjemniły nam poniedziałkowe dopołudnie. W wakacyjną akcję włączyła się także Komenda

Narodowe Czytanie w wodzisławskiej Bibliotece
MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ZAPRASZA NA NA 10. ODSŁONĘ
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
NARODOWE CZYTANIE.
TEGOROCZNE WYDARZENIE
ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ,
4 WRZEŚNIA. W TYM ROKU
UCZESTNICY BĘDĄ WSPÓLNIE
CZYTAĆ „MORALNOŚĆ PANI
DULSKIEJ” GABRIELI ZAPOLSKIEJ.
To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę
i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm
wrzesień 2021 nr 9

i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie
postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim
uniwersalne przesłanie moralne, które w imię
uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.
Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską
o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego
i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej
Duda.
Wraz z Teatrem Wodzisławskiej Ulicy organizatorzy zapraszają na widowisko teatralne, które odbędzie się w Parku Miejskim
4 września o godz. 18:00. W przypadku niesprzyjającej aury wydarzenie odbędzie się w sali multimedialnej Biblioteki. kt

Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim,
która edukowała dzieci pod względem bezpieczeństwa w czasie wolnym.
Kolejna okazja do spędzenia atrakcyjnego dopołudnia z WCK nadarzy się 27 sierpnia. WCK będzie na Was czekało na rynku
od godz. 10:00. red.

Zapowiada się dobre kino
w świetnej obsadzie i to
w przedpremierowych pokazach! Kino Pegaz zaprasza
27-29 sierpnia na seanse „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”.
Film zobaczymy przed jego oficjalną premierą. Na wielkim
ekranie takie gwiazdy jak
Ogrodnik, Więckiewicz, Zawierucha czy Bołądź.
„Najmro. Kocha, kradnie,
szanuje” to komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL, wymykając
się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę
Najmrodzkiego milionowe nagrody, a jego brawurowe wyczyny
śledziła cała Polska. W filmie
„Najmro” wraz ze swoją ferajną
obrabia Pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których
wszystko jest szare i zakazane.
Ponad wszystko kocha wolność
i dobrą zabawę. Choć żyje
w świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów
i wielkich pieniędzy, poznaje
dziewczynę, dla której chce
wszystko zmienić. Tylko czy będzie potrafił?
W głównej roli występuje
Dawid Ogrodnik („Ostatnia rodzina”), a partnerują mu Robert
Więckiewicz („Kler”), Jakub

Gierszał („Najlepszy”), Rafał
Zawierucha („Pewnego razu
w Hollywood”), Olga Bołądź
(„Kobiety mafii”) oraz debiutująca na wielkim ekranie Masza
Wągrocka (serial „Król”).
27-29.08., godz. 13:00
– „Najmro. Kocha, kradnie,
szanuje” /Polska/ komedia, akcja, 96 min., reż. Mateusz Rakowski, bilety: 16 zł normalny, 14 zł ulgowy (dzieci od lat 3,
uczniowie, studenci do 26 roku
życia oraz emeryci i renciści)
dostępne w kasie Wodzisławskiego Centrum Kultury oraz
online: wck. wodzislaw-slaski.
pl/kup-bilet.
Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem. Warunki uczestnictwa
w wydarzeniach określa Regulamin udziału w seansach Kina Pegaz oraz w innych wydarzeniach
artystycznych w Wodzisławskim
Centrum Kultury w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. Kasa kina będzie otwarta na godzinę
przed seansem. Żeby zapewnić
komfort oglądania i bezpieczeństwo, na sali może przebywać
ograniczona ilość widowni, w odpowiednich odstępach i z zachowaniem obowiązującego reżimu
sanitarnego. Obowiązuje zasada
zajmowania co drugiego miejsca,
z wyjątkiem osób z niepełnosprawnością, dzieci oraz mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym. red.

11

/ KULTURA

Andrzej Piaseczny

Nowy kurs salsy
kubańskiej w WCK

kameralnie
ANDRZEJ PIASECZNY I JEGO
ULUBIONE UTWORY
ZABRZMIĄ JESIENIĄ ZE
SCENY WODZISŁAWSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W ZUPEŁNIE NOWYCH
ARANŻACJACH. WSZYSTKO
ZA SPRAWĄ PROJEKTU
„KAMERALNIE”, KTÓREGO
EFEKTY BĘDZIEMY MOGLI
ZOBACZYĆ 15 PAŹDZIERNIKA
O GODZINIE 18:00. BILETY
NA KONCERT JEDNEGO
Z NAJBARDZIEJ
ROZPOZNAWALNYCH
ARTYSTÓW POLSKIEJ SCENY
MUZYCZNEJ SĄ JUŻ
W SPRZEDAŻY.
Niecierpliwi”,
„Prawie
do nieba”, „Imię deszczu”,
„Chodź, przytul, przebacz”,
„Śniadanie do łóżka” – to tylko
niektóre z wielkich przebojów
Andrzeja Piasecznego, które pokochała publiczność. Pierwsze
sukcesy wokalisty to początek lat
dziewięćdziesiątych i występy
w rockowym zespole Mafia.
Największą popularność przyniosła artyście płyta nagrana z saksofonistą De Mono
– Robertem Chojnackim. „Sax
& Sex” sprzedał się w ogromnym nakładzie, a hity „Budzikom śmierć”, „Prawie do nieba”
i „Niecierpliwi” nuciła cała Polska. Album pokrył się podwójną
platyną. W 1998 roku artysta
rozpoczął solową karierę. Dobrą
passę komercyjnych sukcesów

podtrzymała płyta „Piasek”
z singlowymi przebojami „Mocniej” i „Jeszcze bliżej”. Dużą popularność przyniosła również
wokaliście rola w serialu „Złotopolscy”, emitowanym przez kilkanaście lat na antenie „dwójki”.
Dekadę temu prawdziwą sensacją okazał się krążek „Spis rzeczy
ulubionych”, nagrany wspólnie
z Sewerynem Krajewskim – ikoną polskiej sceny muzycznej,

twórcą wielu niezapomnianych
hitów Czerwonych Gitar. Był to
wówczas najchętniej kupowany
album w Polsce. Andrzej Piaseczny nagrywał również ze Stanisławem Soyką, Krzysztofem
Krawczykiem i Janem Borysewiczem. Jest laureatem prestiżowych nagród: Telekamery,
SuperJedynek, Eska Music
Awards i Bursztynowego Słowika. Reprezentował Polskę

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY ORAZ
HAVANA SALSA CLUB ZAPRASZAJĄ NA DŁUGO
WYCZEKIWANY NOWY KURS SALSY
KUBAŃSKIEJ I BACHATY OD PODSTAW.
PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ
21 WRZEŚNIA, WE WTOREK O GODZ. 20:15.
WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA
MIEJSC.

na konkursie Eurowizji. Spełnia
się także w roli jurora w popularnym programie The Voice of
Poland. W 2017 roku artysta
świętował 25-lecie pracy artystycznej.
– Ten koncert będzie szczególny z uwagi na niemal intymną atmosferę koncertową. Największe przeboje Andrzeja Piasecznego będą brzmiały wyjątkowo w nowej oprawie, dlatego
już dziś serdecznie zapraszamy
na to wyjątkowe muzyczne
przedsięwzięcie. Fanów dobrego
brzmienia nie może z nami tego
dnia zabraknąć – informuje Katarzyna Rokowska-Szyroki, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.
Andrzej Piaseczny wystąpi
w Wodzisławskim Centrum
Kultury w piątek, 15 października o godzinie 18:00. Bilety
w cenie 129 zł dostępne
na stronie www.wck.wodzislaw-slaski.pl/kup-bilet. Kasa
WCK czynna na pół godziny
przed seansem Kina Pegaz
oraz w czwartki w godzinach 10:00-12:00.
Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem. Warunki uczestnictwa
w wydarzeniach określa Regulamin udziału w seansach Kina Pegaz oraz w innych wydarzeniach
artystycznych w Wodzisławskim
Centrum Kultury w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce.
Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania/przeniesienia
imprezy w razie wprowadzenia obostrzeń w walce z COVID-19. red.

Na kursie instruktorzy zapoznają uczestników z tajnikami
energetycznej salsy kubańskiej oraz zmysłowej bachaty. To
propozycja dla każdego, kto chce zdrowo i ciekawie spędzić
czas. Wystarczy włożyć wygodne buty i rozpocząć nową przygodę. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona, a zapisy prowadzone są poprzez specjalny formularz. Informacji dodatkowych
udziela instruktor Arkadiusz Meps pod nr telefonu 668 129 962 oraz mailowo: info@havanasalsaclub.pl.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu i trwać będą około
75 minut. Można dołączyć do grupy maksymalnie do trzech tygodni
od daty rozpoczęcia. W grupie może uczestniczyć 13 par. Zajęcia prowadzą instruktorzy z kilkunastoletnim doświadczeniem: Arkadiusz
i Marta Mepsowie.

Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Havana Salsa Club
zapraszają w parach oraz solo. Pierwszeństwo zapisów mają
osoby już dobrane w parach. Na pierwszych zajęciach osoby
bez part ne rów bę dą mo gły do brać się w pa ry. Ce na za jęć
to 90 zł/os. za karnet miesięczny (cztery kolejne zajęcia),
a na karnet studencki obowiązuje 10 proc. zniżki.
Havana Salsa Club to instruktorzy z ponad 15-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Posiadają wypracowany przez lata
autorski program nauki. Wyszkolili ponad 1500 kursantów.
Klub organizuje zagraniczne wyjazdy taneczne, cyklicznie
warsztaty z najlepszymi instruktorami w kraju, dzięki czemu
tworzy największą społeczność taneczną.
Poczuj kubańską energię w Wodzisławskim Centrum Kultury i przedłuż sobie tanecznie lato w jesienne wieczory. Już
dziś zarezerwuj sobie miejsce na nowym kursie. red.

Ewa Chotomska gościem Biblioteki
MiPBP

EWA CHOTOMSKA, AUTORKA
KSIĄŻEK DLA DZIECI, OPOWIADAŃ,
LAUREATKA ORDERU UŚMIECHU,
CIOTKA KLOTKA
Z LEGENDARNEGO TIK-TAKA
BĘDZIE GOŚCIEM PODCZAS
SPOTKANIA DLA DZIECI
W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.
Już 27 sierpnia najmłodsi czytelnicy będą mogli
wziąć udział w spotkaniu z autorką tekstów piosenek dla dzieci, m.in. „Mydło lubi zabawę”,
„Myj zęby”, „Moja fantazja”. Ewa Chotomska
była scenarzystką programów telewizyjnych takich jak: „Tik-Tak”, „Fasola”, „Domowe
przedszkole”, „Młynek”. Od 29 lat jest kierowniczką znanego z telewizji i licznych koncertów
zespołu dziecięcego Fasolki. red.
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Raz Dwa Trzy w WCK
archiwum zespołu

ZAWSZE WIERNI SOBIE, ZAWSZE
OBOK GŁÓWNEGO NURTU.
ZESPÓŁ RAZ DWA TRZY
WYRUSZA W TRASĘ, KTÓRĄ
ŚWIĘTUJE 30-LECIE
DZIAŁALNOŚCI.
W JUBILEUSZOWYM WYDANIU
POJAWIĄ SIĘ W WODZISŁAWSKIM
CENTRUM KULTURY JUŻ
25 LISTOPADA O 18:00. BILETY
JUŻ W SPRZEDAŻY.
Wszystko zaczęło się 30 lat temu na korytarzu akademika w Zielonej Górze. To tam
członkowie Raz Dwa Trzy zagrali ze sobą
po raz pierwszy.
Od początku konsekwentnie trzymają się
z dala od mainstreamu i blasku fleszy. Ich
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znakiem rozpoznawczym pozostaje mistrzowskie połączenie niebanalnego talentu
literackiego Adama Nowaka z prawdziwą
muzyczną finezją jego kolegów.
Charakterystyczny styl pozwolił im nie
tylko na tworzenie własnych utworów, ale
też na brawurową interpretację tekstów mistrzów – Agnieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego. Zrobili to po swojemu, z pełnym szacunkiem dla pierwowzorów.
Największą sympatię publiczności zdobyli
jednak dzięki swoim koncertom, podczas
których można nawiązać z muzykami prawdziwą więź. I dlatego właśnie – koncertując
– świętują 30. urodziny. – Bez wielkich fet,
akademii i transmisji, pragniemy uczcić Naszą z Wami przyjaźń i wyrazić wdzięczność
za to, że z nami jesteście, bo te 30 lat minęło
nam jak jeden koncert – mówią artyści.

Zespół Raz Dwa Trzy wystąpi w Wodzisławskim Centrum Kultury 25 listopada o godzinie 18: 00. Bilety w cenie 110 zł
dostępne na stronie www.wck.wodzislaw-sla ski.pl/kup -bi let. Ka sa WCK czyn na na pół go dzi ny przed se an sem Ki na Pe gaz oraz w czwart ki w go dzi nach 10:00-12:00.
Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem. Warunki
uczestnictwa w wydarzeniach określa Regulamin udziału w seansach Kina Pegaz oraz
w innych wydarzeniach artystycznych
w Wodzisławskim Centrum Kultury w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce.
Organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania/przeniesienia imprezy w razie wprowadzenia obostrzeń w walce
z COVID-19. red.

Spektakl „Babski przekręt”
w WCK

Stare porzekadło mówi „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”
i w tym przypadku nie będzie inaczej. Historię czterech nietuzinkowych kobiet w „Babskim przekręcie” można będzie zobaczyć
na deskach sceny Wodzisławskiego Centrum Kultury już 7 listopada. Bilety na spektakl teatralny w gwiazdorskiej obsadzie już
w sprzedaży.
Sztuka opowiada o włoskim biznesmenie chcącym odzyskać
od Francuzów obraz Mony Lisy. Kiedy nadarza się okazja, postanawia nie zmarnować swojej szansy. Po raz pierwszy w historii obraz
ma przyjechać na wystawę do Polski – do Pałacu Kultury. Luigi zbiera ekipę, chcąc go przechwycić. Tworzą ją cztery nietuzinkowe, acz
nie do końca zorganizowane kobiety... Monika, która właśnie wyszła z więzienia po warunkowym zwolnieniu. Cztery lata odsiadki
nauczyły ją tego, że nie warto ufać mężczyznom. Karla to tajna
agentka włoskiego wywiadu, żyjącą poza systemem jako bezdomna
na ulicach Warszawy. Natalia jest absolwentką prestiżowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą zdegradowano w muzealnej pracy
do roli tabliczki informacyjnej. Anna jest byłą policjantką, wyrzuconą z pracy w wyniku fałszywego donosu. Wszystkie są wściekłe i zdeterminowane, aby dokonać kradzieży i zarobić 100 milionów dolarów, które zmieniłyby ich warunki życiowe i pozwoliły odegrać się
na ludziach, którzy je skrzywdzili. Czy im się to uda? Czy znajdą
wspólny język przy takiej różnicy charakterów? Czy otrzymają obiecane 100 milionów dolarów? I co zamierzają zrobić z tak niewyobrażalną i niedorzeczną sumą pieniędzy? Na te pytania odpowiedzi szukać będzie wodzisławska publiczność.
Spektakl „Babski przekręt” odbędzie się w niedzielę, 7 listopada
br. o godzinie 18:00. Obsada wymiennie: Olga Borys, Joanna Chułek, Matylda Damięcka, Ewa Kuklińska, Alicja Kwiatkowska, Małgorzata Lewińska, Laura Samojłowicz, Agata Załęcka.
Bilety w cenie 80 zł dostępne na stronie www.wck.wodzislaw-slaski.pl/kup-bilet. Kasa WCK czynna na pół godziny przed seansem
Kina Pegaz oraz w czwartki w godzinach 10:00-12:00.
Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem. Warunki uczestnictwa w wydarzeniach określa Regulamin
udziału w seansach Kina Pegaz oraz w innych wydarzeniach artystycznych w Wodzisławskim Centrum Kultury w trakcie pandemii
COVID-19 w Polsce.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/przeniesienia
imprezy w razie wprowadzenia obostrzeń w walce z COVID-19. red.
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Wodzisławski Duathlon

Nauka pływania
MOSiR „CENTRUM”

Po zeszłorocznej pierwszej edycji Wodzisławski
Duathlon zadomowił się w kalendarzu imprez
sportowych organizowanych przez MOSiR
„CENTRUM”. Druga edycja odbyła się w niedzielę, 8 sierpnia w Rodzinnym Parku Rozrywki
„Trzy Wzgórza”. Zawody ukończyło indywidualnie 38 uczestników oraz 8 sztafet dwuosobowych.
Zadaniem startujących było przebiegnięcie 3 km, następnie przejechanie na rowerze 10 km oraz ponownie 1,5 km biegu.
Wielkie gratulacje dla zwycięzców i ogromne
brawa dla wszystkich, którzy podjęli duathlonowe wyzwanie! Cieszy fakt, że wracacie rywalizować do Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy
Wzgórza”.
Podziękowania należą się sędziemu Tomaszowi Hajewskiemu, który podobnie jak w ubiegłym
roku bezkompromisowo czuwał nad regulaminowym przebiegiem imprezy. Tradycyjne już podziękowania dla Jarosława Świty za komentowanie wydarzenia. Dziękujemy także ratownikom medycznym z firmy Fire-Med oraz wolontariuszom
z MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski za pomoc w zabezpieczeniu imprezy. red.

Rusza nowy nabór do grupy uczących się pływać na Krytej Pływalni
„Manta” w Wodzisławiu Śląskim. Rozpoczęcie zajęć zaplanowano na
wrzesień. Zapisy i szczegółowe informacje u instruktora (nr 793 303 015).

1. Otwarte Zawody
w Biathlonowym Nordic Walking
DS Dron

KLASYFIKACJA:
OPEN KOBIETY:
1. miejsce – Joanna Liro – Bielsko-Biała
2. miejsce – Magdalena Jarmuła
– Racibórz
3. miejsce – Sandra Teleucka – Jankowice Rudzkie

OPEN MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce – Grzegorz Wojtczak
– Wrocław
2. miejsce – Przemysław Pyrek
– Oświęcim
3. miejsce – Krzysztof Przybyłowski
– Katowice

DRUŻYNA OPEN:
1. miejsce – Maciej Gawełek i Tobiasz
Oszek – Rybnik
2. miejsce – Mirosław Jarmuła i Dariusz Firlej – Kietrz
3. miejsce – Marcin Gawełek i Przemysław Król – Rybnik

Wśród najlepszych mieszkańców
Wodzisławia Śląskiego
uplasowali się:
1. miejsce – Michał Ryszka
2. miejsce – Marek Skupień
3. miejsce – Arkadiusz Kowol

3. Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego
w Bule rozstrzygnięte
MOSiR „CENTRUM”

28 sierpnia br. na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” odbędą się 1. Otwarte Zawody w Biathlonowym Nordic Walking. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno licencjonowani zawodnicy, jak i amatorzy.
W zawodach może uczestniczyć każdy (amator oraz licencjonowany zawodnik), kto ukończył 18 rok życia. Warunkiem udziału
w wydarzeniu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału
w imprezie na własną odpowiedzialność.
Udział w 1. Otwartych Zawodach w Biathlonowym Nordic
Walking należy zgłosić elektroniczne – sprawdź na stronie www.wodzislaw-slaski.pl. Zapisy trwają do 26 sierpnia 2021 roku. Po tym terminie zgłoszenia możliwe będą tylko w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc).
HARMONOGRAM ZAWODÓW
• godz. 10:00-11:15 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów w biurze
zawodów,
• godz. 10:15-11:40 – każdy uczestnik w tym czasie może wziąć udział w przeszkoleniu strzeleckim i wykonać pięć próbnych strzałów,
• godz. 11:45 – wspólna rozgrzewka wszystkich uczestników,
• godz. 12:00 – start zawodów, indywidualnie co 60 sekund.
Każdy z uczestników będzie miał do pokonania trzy okrążenia po jednym kilometrze. Po pierwszym i drugim okrążeniu zawodnicy podążą na strzelnicę i oddadzą pięć strzałów w pozycji leżącej z odległości 50 m do tarczy o średnicy 11 cm.
Za każdy nietrafiony strzał zawodnik dodatkowo będzie musiał pokonać rundę
karną 100 m.

Nagrodzeni uczestnicy na podium

W Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy
Wzgórza” odbyły się 3. Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego w Bule. Ze
względu na obostrzenia związane
z COVID-19 w zeszłym roku Mistrzostwa
się nie odbyły. Podczas tegorocznych roz-
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grywek dublety rywalizowały na bulodromach w Rodzinnym Parku Rozrywki systemem „każdy z każdym”. Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
• I miejsce: Chrząszcze Błotne: Weronika Chrząszcz,
Mariusz Borycki,

• II miejsce: Orzeszki: Dariusz Maron, Joanna Maron,
• III miejsce: Piasta: Piotr Szulerecki, Kacper Szulerecki,
• IV miejsce – Żuki Ninja: Piotr Chrząszcz, Łukasz
Chrząszcz,
• V miejsce: DNF – Czipikao: Jakub Świder, Kamil
Zawistowski. kt

OPŁATY
a) 20 zł do 26.08.2021 r. (szybkie płatności online),
b) 30 zł (gotówka) – opłata wniesiona w biurze zawodów.
Opłata star towa nie podlega zwrotowi.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„CENTRUM” oraz UKS Strzał Wodzisław Śląski, współorganizatorem zaś MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski. red.
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/ RÓŻNOŚCI
Rachmistrzowie
spisowi dyżurują
w Urzędzie Miasta
Osoby, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mogą skorzystać z pomocy
rachmistrza spisowego pełniącego dyżury w wodzisławskim Urzędzie
Miasta. Zapraszamy do umawiania wizyt pod numerami
telefonu: 32 45 90 519 lub 32 45 90 520. Przypominamy, że udział
w Spisie jest obowiązkowy.
Na spotkanie należy przygotować informacje niezbędne do przeprowadzenia
wywiadu, m.in. numery PESEL wszystkich mieszkańców spisywanego lokalu,
ich wykształcenie, powierzchnię użytkową lokalu, rok oddania budynku
do użytku (domy jednorodzinne). Pełna lista pytań w NSP 2021 jest dostępna
na stronie GUS.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Gminnym
Biurem Spisowym w Wodzisławiu Śląskim pod numerami
telefonu: 32 45 90 519 lub 32 45 90 520.
O Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą
przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest
samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą
własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź
w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy Gmin utworzyły w tym celu stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie
(lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy
zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji
samospisu przez Internet.
Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca
zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (Ustawa z dnia
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r., poz. 1775).

Rozkład jazdy autobusów
teraz również w aplikacji
Pasażerowie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim mogą
sprawdzić w swoim smartfonie lub na komputerze realny czas
przyjazdu autobusów na wybrany przystanek. Aby to zrobić,
wystarczy wejść na stronę wodzislaw.kiedyprzyjedzie.pl lub pobrać
aplikację „Kiedy Przyjedzie”.
System zapewnia pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych
godzinach przyjazdu ich środków transportu, a przewoźnikom daje
możliwość nadzoru nad realizacją rozkładów jazdy.
Informacje są aktualizowane co 15 sekund. Pasażer korzysta
z serwisu bezpłatnie. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu
(w komputerze bądź urządzeniu mobilnym). red.

Pierwsze urodziny CAS-u
CENTRUM AK TYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZAPRASZA DO WSPÓLNEGO
ŚWIĘTOWANIA PIERWSZYCH URODZIN.
– 27 SIERPNIA W GODZINACH OD 11:00 DO 14:00
ODWIEDŹCIE CAS PRZY UL. STYCZYŃSKIEGO 2
I ŚWIĘTUJCIE RAZEM Z NAMI – ZACHĘCA KARINA
POWAŁA, KTÓRA JEST OSOBĄ WYZNACZONĄ
DO KONTAK TOWANIA SIĘ I WSPÓŁPRACY Z TRZECIM SEK TOREM.
Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim to miejsce przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Do dyspozycji organizacji non-profit pozostają pięknie wyremontowane sale do przechowywania dokumentacji, pomieszczenia biurowe z pełnym wyposażeniem, dostępem do internetu, sale konferencyjne, a także zaplecze socjalno-sanitarne. W nowoczesnych pomieszczeniach
CAS znajduje się także miejsce dla osób, które mają pomysł, czas
i energię, by zrobić coś dobrego dla innych.
Do zadań CAS należy działalność na rzecz mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, współpraca z trzecim sektorem, a także tworzenie przyjaznych warunków dla
działalności społecznej. Niewątpliwie, najważniejszym aspektem
działań podejmowanych w wodzisławskim Centrum jest budowanie więzi między ludźmi należącymi do trzeciego sektora.
Centrum służy rozwijaniu dialogu społecznego i partnerstw,
wspiera aktywności organizacji pozarządowych oraz ideę wolontariatu, rozwija świadomość społeczną mieszkańców i wspiera ich w realizacji inicjatyw w tym zakresie.
– CAS rozpoczął swoją działalność w trudnym okresie, kiedy to
przyszło nam zmierzyć się z epidemią COVID-19. Pandemia wpłynęła nie tylko na działania dotychczas prowadzone przez organizacje, ale też na podjęcie przez nie nowych aktywności. Chodzi tu o zadania, których przed pandemią dana organizacja nie prowadziła,
a w konsekwencji bieżącej sytuacji zdecydowała się podjąć, czy to wobec swoich dotychczasowych, czy też nowych grup odbiorców. Nie
chodzi tu o nowe formy działań, np. przeniesienie zajęć do internetu, ale o zupełnie nowe aktywności, np. szycie maseczek ochronnych
dla mieszkańców czy pracowników służby zdrowia, promowanie wodzisławskich restauracji, by jak największa grupa odbiorców wsparła
ich w trudnym czasie, wsparcie finansowe, rzeczowe dla potrzebujących – przekazuje Karina Powała. red.

Szczegółowe informacje dotyczące Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 można znaleźć
na stronie internetowej www.spis.gov.pl. red.
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