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/  WAŻNE

PREZYDENT PISZE

nie ma chy ba ta kiej 
si ły, by ście nie spo -
tka li się z nie na wi -
ścią, słow ną agre sją, 
hej tem, ob ra ża -
niem, po ni ża niem. 
Po pro stu nie ma. 
Nie ste ty pa skud -
nych za cho wań ob -
ser wu je my w prze -
strze ni pu blicz nej 
co raz wię cej.  
Być mo że sły sze li -
ście, że w mi nio -
nych ty go dniach 
znów do sta łem kil -
ka „mi łych ina czej” 
li stów od ano ni mo -
wych in ter nau tów. 
Co szo ku ją ce, je den 
z nich pod pi su ją cy 

się ja ko „wo dzi sław ski mor der ca”, wprost gro ził mi śmier cią. Na wet 
je śli to czyjś żart, to, przy znaj cie, wy jąt ko wo nie smacz ny, ohyd ny, 
skraj nie nie przy jem ny.  
Od pa ru mie się cy pra co wa li śmy w Urzę dzie Mia sta nad no wą kam -
pa nią in for ma cyj ną, któ rej prób kę wi dzi cie obok. My ślę, że jest ona 
nam na praw dę po trzeb na. Ma te ria ły znaj dzie cie na pla ka tach, bil l -
bo ar dach, w In ter ne cie. Mam na dzie ję, że sta ną się one przy czyn -
kiem do waż nej re flek sji, dys ku sji, tak że w szko łach, pró by zre wi do -
wa nia na szych za cho wań. Nie brnij my w to! Sło wa ra nią i nisz czą. 
Nie po zwa laj my na to. Dla nas i na szych bli skich. 

Drodzy Czytelnicy,  

Pre zes Sto wa rzy sze nia „Ra zem na Szy bi ku”, rad na Ra dy Miej skiej w la tach 2006-
2010, za an ga żo wa na, otwar ta na nie sie nie po mo cy, do bra… W sierp niu z głę bo -
kim ża lem i smut kiem przy ję li śmy wia do mość o odej ściu śp. Da nu ty Ha jok. Na -
sza spo łecz ność stra ci ła ko goś wy jąt ko we go. Szcze re kon do len cje dla Bli skich 
Zmar łej. kb

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. 
 
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, 

• 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. 
 
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

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

 
De cy zją ka pi tu ły kon kur su no mi na cje 
do na gro dy w ka te go rii Kul tu ra otrzy ma ły 
Naj cie plej sze Miej sce na Zie mi – Reg gae 
Fe sti wal oraz Ze spół Pie śni i Tań ca Vla di -
sla via. Ro dzin ny Park Roz ryw ki „Trzy 
Wzgó rza” uzy skał no mi na cję w ka te go rii 
Tu ry sty ka i re kre acja, a świę tu ją ce rok 
dzia łal no ści Cen trum Ak tyw no ści Spo -
łecz nej – w ka te go rii Or ga ni za cje po za rzą -
do we. O naj wyż sze lau ry Wo dzi sław Ślą -
ski po wal czy m.in. z Ra ci bo rzem, Biel -
skiem -Bia łą, Ka to wi ca mi czy Cho rzo -
wem. O tym, do ko go tra fią na gro dy oraz 
wy róż nie nia w ra mach 12 ka te go rii (m.in. 
go spo dar ka, na uka, kul tu ra, sport), do wie -
my się już 4 wrze śnia. 

Na gro da „Mar ka -Ślą skie” jest po dzię -
ko wa niem za ak tyw ne, przed się bior cze 
oraz od po wie dzial ne spo łecz nie po stę po -
wa nie, któ re przy czy nia się do two rze nia 
roz po zna wal nej mar ki Ślą ska. Wpły wa to 
na więk szą atrak cyj ność in we sty cyj ną, 

kon ku ren cyj ność oraz no we per spek ty wy 
roz wo ju na sze go re gio nu. 

Przy po mnij my, pod czas XI edy cji kon -
kur su wy róż nie nia przy zna no wo dzi sław -

skie mu dwor co wi ko le jo we mu (w ka te go -
rii Dzie dzic two kul tu ro we re gio nu) oraz 
na szej Ga ze cie Wo dzi sław skiej (w ka te -
go rii Me dia). kb

Pożegnaliśmy Danutę Hajok 

18 sierp nia pod czas mszy ża łob nej w ko ście le pw. Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej na Wil -
chwach po że gna li śmy śp. Ma ria na Bal ce ra, wo dzi sła wia ni na, rad ne go Ra dy Miej skiej w la -
tach 1995-2018, oso bę nie zwy kle za an ga żo wa ną w pra cę na rzecz na szej lo kal nej spo łecz -
no ści. Ro dzi nie i Bli skim Zmar łe go skła da my naj szczer sze kon do len cje i wy ra zy naj głęb -
sze go współ czu cia. kb 

Odszedł Marian Balcer

We wrześniu wybieramy rady dzielnic

„Marka – Śląskie” – Wodzisław 
nominowany aż cztery razy

Sto w
a rzy sze nie „R

a zem
 na Szy bi ku”
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W zeszłym roku Wodzisławiowi przypadły dwa wyróżnienia. Jak będzie tym razem?
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Po dej mu je my dzia ła nia w kie run ku 
mo der ni za cji Ośrod ka Re kre acyj ne -
go „Ba la ton”. In we sty cja mia ła by zo -
stać zre ali zo wa na przy znacz nym 
wspar ciu środ ków z Rzą do we go 
Fun du szu Pol ski Ład. Mia sto zło ży -
ło w tej spra wie wnio sek. 

Ośro dek Re kre acyj ny „Ba la ton” 
to miej sce, gdzie moż na za żyć ką pie -
li, od po cząć, po czuć daw kę ad re na li -
ny. Ba la ton cie szy się ogrom ną po pu -
lar no ścią nie tyl ko wśród miesz kań -
ców Wo dzi sła wia Ślą skie go, ale i po -
bli skich miast. 

W ra mach mo der ni za cji planuje 
się m.in. bu do wę po miesz czeń do ob -
słu gi Ośrod ka, po miesz czeń ma ga zy -
no wych, bo isk do siat ków ki pla żo wej, 
par kin gu dla ro we rów, pla cu za baw, 
po mo stu re kre acyj ne go, dep ta ka, 
stre fy wor ko ut, krę gu ogni sko we go 
z ta ra sem wi do ko wym, ma łej ar chi -
tek tu ry (ła wy, prysz ni ce, ko sze). 

W pla nach jest tak że prze bu do wa na -
wierzch ni i to wa rzy szą cej in fra struk -
tu ry tech nicz nej. Waż nym ele men -
tem in we sty cji bę dzie rów nież za go -
spo da ro wa nie pla ży z póź niej szą 
moż li wo ścią jej wy dzie le nia. Do dat -
ko wo w ra mach pro jek tu za pla no wa no 
bu do wę dro gi we wnętrz nej do akwe nu 
wraz z wy ko na niem miejsc po sto jo -
wych. red. 

 
Całkowita wartość inwestycji 
to ok. 14,2 mln zł, 
wnioskowane 
dofinansowanie wynosi zaś 
ponad 12 mln zł. 
 
Rzą do wy Fun dusz Pol ski Ład 
Rzą do wy Fun dusz Pol ski Ład ma być wspar -
ciem in we sty cyj nym dla sa mo rzą dów. Do ta -
cje ma ją po kryć zde cy do wa ną więk szość 
kosz tów re ali za cji za dań wska za nych przez 
gmi ny, po wia ty czy wo je wódz twa.

Bę dzie kosz to wać pra wie  
3,7 mln zł, a jej re ali za cja ma za -
jąć mak sy mal nie 11 mie się cy. 
Mo wa o mo der ni za cji uli cy Ra -
dliń skiej w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim na od cin ku od skrzy żo wa -
nia z uli cą Lesz ka do skrzy żo wa -
nia z uli cą Ko ko szyc ką wraz 
z bu do wą ka na li za cji sa ni tar nej 
w re jo nie. 3 sierp nia pod pi sa no 
umo wę z wy ko naw cą. 

Re mont uli cy Ra dliń skiej fi -
nan so wa ny jest w 55 proc. ze 
środ ków po zy ska nych przez po -
wiat wo dzi sław ski z Rzą do we go 
Fun du szu Roz wo ju Dróg. 
Na mo der ni za cję po nad 800-me -
tro we go od cin ka mia sto Wo dzi -
sław Ślą ski prze ka że 50 proc. za -
de kla ro wa nych przez po wiat 
środ ków wła snych. O udzie le niu 
po mo cy fi nan so wej z bu dże tu 
mia sta za de cy dowa li pod czas 
kwiet nio wej se sji rad ni Ra dy 
Miej skiej. 

3 sierp nia w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim pod pi sa no umo wę z wy ko -
naw cą. Umo wę ze stro ny po wia -
tu pod pi sa li sta ro sta Le szek Bi -
zoń i wi ce sta ro sta Ta de usz Ska -
tu ła, zaś ze stro ny wy ko naw cy 
– pre zes za rzą du Krzysz tof 
Wra zi dło. To wa rzy szy li im pre -
zy dent mia sta Wo dzi sła wia Ślą -
skie go Mie czy sław Kie ca oraz 
dy rek tor Po wia to we go Za rzą du 
Dróg w Wo dzi sła wiu Ślą skim 
To masz Wój cik. 

W ogło szo nym przez Po wia -
to wy Za rząd Dróg w Wo dzi sła -
wiu Śląskim prze tar gu naj ko rzyst -
niej szą ofer tę zło ży ło Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wych 
z Ra ci bo rza, któ re za re ali za cję in -
we sty cji otrzy ma nie speł na  
3,7 mln zł, z cze go nie co po nad  
3 mln zł przy pa da na in we sty cję 
dro go wą, a 675 tys. zł na bu do wę 
ka na li za cji sa ni tar nej. 

Za kres prac prze wi du je 
grun tow ną wy mia nę warstw 
na wierzch ni jezd ni, wy mia nę 
kra węż ni ków i obrze ży chod ni -
ko wych, wy ko na nie na wierzch -
ni chod ni ków i zjaz dów z kost -

ki bru ko wej be to no wej, bu do -
wę ka na li za cji desz czo wej wraz 
z wpu sta mi ulicz ny mi, mu rów 
opo ro wych z pu sta ków skar po -
wych, ozna ko wa nia pio no we go 
i po zio me go, a tak że prze bu do -
wę słu pów elek tro ener ge tycz -
nych. 

Po nad to w ra mach in we sty -
cji fir ma zre ali zu je na rzecz 
Przed się bior stwa Wo do cią gów 
i Ka na li za cji sp. z o.o. w Wo dzi -
sła wiu Śląskim bu do wę ka na li -
za cji sa ni tar nej w re jo nie mo der -
ni zo wa ne go od cin ka dro gi. 

Wy ko naw ca zo bo wią za ny 
jest rów nież do opra co wavnia 

we wła snym za kre sie i na wła -
sny koszt pro jek tu cza so wej or -
ga ni za cji ru chu. Z uwa gi 
na fakt, że nie mal rów no le gle 
na sze mia sto bę dzie w tym re jo -
nie pro wa dzić in we sty cję dot. 
prze bu do wy ulic Miesz ka 
i Lesz ka wszy scy trzej in we sto -
rzy, tj. Po wia to wy Za rząd 
Dróg, Za rząd Dróg Miej skich 
oraz Przed się bior stwo Wo do -
cią gów i Ka na li za cji, bę dą ko or -
dy no wać swo je za da nia tak, aby 
utrud nie nia dla kie row ców 
– nie unik nio ne pod czas in we -
sty cji – by ły jak naj mniej sze.  

źró dło: Sta ro stwo Po wia to we

Staramy się o środki na modernizację Balatonu

Remont ulicy Radlińskiej. 
Umowa podpisana

Do kogo powędrował  
„Złoty Wawrzyn”?

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”. 
 
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. 
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Sławomir Kulpa to wielki miłośnik historii naszego miasta i jego okolic
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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 

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 Ze spo le Szkol no -Przed szkol nym nr 5 
w Ra dli nie II po wsta ło wy jąt ko we miej sce 
do upra wia nia spor tu oraz za ba wy. Spor to -
wo -re kre acyj na stre fa wy po sa żo na zo sta ła 
m.in. w stół do gry w sza chy i war ca by, stół 
do gry w te ni sa sto ło we go, pia skow ni cę, li -
na rium oraz huś taw ki.  

No wy plac za baw oraz ze wnętrz na si łow -
nia zna la zły się tak że przy Ze spo le Szkol no -
-Przed szkol nym nr 3 w Ra dli nie II. Te ren 
zo stał wy po sa żo ny m.in. w huś taw ki, ka ru -
ze le, pia skow ni cę, bu jak sprę ży no wy, or bi -
trek, wa ha dło po dwój ne. 

Naj młod si ko ko szy cza nie tak że zy ska li 
miej sce do in te gra cji. Na pla cu za baw przy ul. 
Pa ła co wej 28 w Ko ko szy cach moż na ba wić 
się m.in. na huś taw kach, zjeż dżal ni, ka ru ze -
lach. Nie za bra kło tak że pia skow ni cy.   

 Po nad to na Wil chwach, na te re nie 
Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go nr 2 
w ra mach in we sty cji zo sta ły za mon to -

wa ne m.in. huś taw ka wa ha dło wa po trój -
na, ka ru ze la tar czo wa, piaskownica 
z domkiem. kb

– W ra mach za da nia usu nę li śmy znacz ny 
frag ment ży wo pło tu i na sa dzi li śmy w za -
mian krze wy od mia ny pło żą cej przy ele wa -
cji WCK. W miej scu po ży wo pło cie zna la -
zła się na sa da tra wy ozdob nej ost ni cy cie -
niut kiej, któ ra swo ją nie zwy kle de li kat ną 
for mą kon tra stu je z przy cię tym kwia tem 
ber be ry su – tłu ma czy Be ata Ju recz ko -Du -
da z Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej 
Urzę du Mia sta. – Cen tral ny skwer „po -

prze ci na li śmy” obrze ża mi ogro do wy mi, 
a w po szcze gól nych kwa te rach po ja wi ły się 
by li ny i tra wy ozdob ne. We wnętrz ne po le 
wy peł nio ne zo sta ło ka mie niem ozdob nym 
– do da je. 

Prze strzeń upięk sza ją ta kie ga tun ki ro -
ślin jak: ost ni ca cie niut ka, czo snek ozdob -
ny Red Mo hi can, se le ria je sien na, ber be rys 
Thun ber ga, im pe ra ta cy lin drycz na, ko -
strze wa mio tla sta i kon wa lij nik Ni ger. kb

Przemiana skweru przy WCK

U
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Przy Rogowskiej  
powstał chodnik

ZD
M

Chodnik powstał dzięki środkom Rady Dzielnicy

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 

Przebudowa ulicy 
Tysiąclecia

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 

Boczna Ładnej coraz bliżej 
modernizacji

ZD
M

Inwestycję drogową wyceniono na 1,04 mln zł

ZD
M

Zaplanowano roboty m.in. w zakresie nawierzchni ulic

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.

Aż siedem gatunków roślin ozdabia skwerek przy WCK

Place zabaw otwarte

U
M
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Je śli pro wa dzisz dzia łal ność, fir mę w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Je śli chcesz o niej opo wie -
dzieć lo kal nej spo łecz no ści, na pisz do nas. Cze ka my na Two je zgło sze nie pod ad re sem 
e -ma ilo wym: k.ma kul ska@wo dzi slaw -sla ski.pl. 

Wo dzi sław ski ma gi strat chce wes przeć lo kal ne fir my. Stąd też po mysł na stwo rze -
nie cy klu ar ty ku łów pn. „Po znaj cie fir mę...”, ar ty ku łów na te mat firm dzia ła ją cych na te -
re nie na sze go mia sta. 
 
Je śli je steś przed się bior cą, któ ry dzia ła na te re nie Wo dzi sła wia Ślą skie go, je śli chcesz opo -
wie dzieć o swo jej fir mie i jej dzia łal no ści, na pisz do nas. Skon tak tuj się za po śred nic twem  
e -ma ila: k.ma kul ska@wo dzi slaw -sla ski.pl. W tre ści wia do mo ści:  
 • na pisz nam, czym się zaj mu je Two ja fir ma, 
 • od po wiedz na py ta nie: „Dla cze go fir ma ma swo ją sie dzi bę w Wo dzi sła wiu Ślą skim?”, 
 • po daj ad res oraz in ne istot ne in for ma cje do ty czą ce lo ka li za cji fir my (ad res, nu mer te le fo nu itp.). red. 

Dzię ki aż 80 proc. do fi nan so wa nia ze środ ków 
ze wnętrz nych zre ali zo wa na zo sta nie roz bu do wa 
przej ścia dla pie szych na uli cy 26 Mar ca 
przy skrzy żo wa niu z uli cą Pia stow ską. In we sty -
cja, któ rą osza co wa no na 120 tys. zł, wpły nie 
przede wszyst kim na po pra wę bez pie czeń stwa 
miesz kań ców, w tym uczniów Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go nr 7. 
 
Za da nie obej mie przy go to wa nie do ku men ta cji pro -
jek to wej, oświe tle nie przej ścia dla pie szych oraz ro -
bo ty bu dow la ne. Za kres ro bót to: 
 • uspo ko je nie ru chu (V dop. po ni żej 30 km/h) po przez 

za pro jek to wa nie wy nie sie nia przed mio to we go przej -
ścia, 

 • skró ce nie dłu go ści przej ścia szkol ne go (w sta nie 
obec nym oko ło 9,30 m) po przez za pro jek to wa nie wy -
spy azy lu, 

 • wy mia nę ozna ko wa nia pio no we go i za sto so wa nie 
zna ków ak tyw nych, np. ZDPP-03, 

 • wy mia nę ba rier ochron nych, 
 • wy ko na nie ozna ko wa nia po zio me go oraz no wej na -

wierzch ni przej ścia w ko lo rze czer wo nym, 
 • do świe tle nie przej ścia po przez za sto so wa nie no wych 

lamp LED ja ko oświe tle nia de dy ko wa ne go dla przej -
ścia. 
 
Do fi nan so wa nie zo sta ło przy zna ne w ra mach 

Rzą do we go Pro gra mu Roz wo ju Dróg.  kb 

Prowadzisz działalność? 
Napiszemy o niej

Ulica 26 Marca 
bardziej 
bezpiecznaAD

EG
IS 

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. 
 
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, 

 • 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 

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.

Analiza parkingowa 
w opracowaniu – wyraź opinię

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.

Miasto stara się o środki 
na modernizację dróg

G
. M

atla

Konkurs ofert: Ekologia, 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego
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. 
 
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. 
 
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.

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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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 śre dnio wie cza do po ło wy XVIII wie ku wy ko ny wa no tu eg ze ku -
cje na ska za nych. W cza sie II RP na Gal gen ber gu znaj do wał się 
punkt ob ser wa cyj ny stro ny prze ciw lot ni czej, na to miast pod -
czas II woj ny świa to wej po ja wi ły się pla ny stwo rze nia w tej lo ka li za -
cji par ku pa mię ci za słu żo nych Niem ców. W ostat nich la tach po ro -
śnię te drze wa mi wzgó rze by ło miej scem spo tkań dru żyn har cer skich. 

Jak do szło do te go, że Gó ra Wi siel cza zo sta nie zba da na? Pod czas 
gru dnio we go po sie dze nia ko mi sji bu dże tu pod ję to te mat ba dań 
w Wo dzi sła wiu. – Cie ka wym miej scem do prze pro wa dze nia ba dań 
ar che olo gicz nych jest rów nież Gal gen berg. Mo gli by śmy wów czas 
po znać, w ja ki spo sób kształ to wał się wy miar spra wie dli wo ści na te -
re nie na sze go mia sta – za zna czył dy rek tor miej skie go Mu zeum Sła -
wo mir Kul pa. – Jest to miej sce mrocz ne, ale i ta jem ni cze. W tam -
tych cza sach ska za nych na śmierć nie cho wa no, dla te go oni tam 
do dzi siaj spo czy wa ją – uzu peł nił.  

Na pra ce ar che olo gicz ne Szy bie nicz ne go Wzgó rza pod czas gru -
dnio wej se sji rad ni Ra dy Miej skiej prze zna czy li 35 tys. zł. kb 
 
In te re su jesz się hi sto rią/ar che olo gią i je steś dys po zy cyj ny/a w ty go -
dniu? Mu zeum po szu ku je osób chęt nych do wzię cia udzia łu w pra cach 
na Gal gen ber gu. Do łącz do gru py eks pe dy cyj nej! Szcze gó ły pod nu me -
rem 32 45 52 574.  

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

 
W uro czy sto ściach, któ re od by ły się pod ko -
niec ze szłe go ty go dnia, wzię li udział m.in. 
przed sta wi cie le part ne rów pro jek tu oraz 
miesz kań cy po gra ni cza pol sko -cze skie go. 
Cze ski Eu ro re gion Si le sia re pre zen to wa ła 
Ka teřina Lin do vská, Sto wa rzy sze nie Gmin 
Do rze cza Gór nej Od ry Da ria Kar da czyń ska 
i An na Ku ba la, Město Bu dišov nad Bu -
dišovkou sta ro sta Pa trik Schramm, Obec 
Je seník nad Od rou sta ro sta Tomáš 
Machýček. Go ści po wi tał II za stęp ca pre zy -
den ta Wo dzi sła wia Ślą skie go Woj ciech 
Krzy żek. 

W trak cie wy da rze nia go ście z Czech 
m.in. po dzi wia li pa no ra mę mia sta oraz zgłę -
bia li wie dzę nt. Basz ty i hi sto rycz ne go Gro -
dzi ska. 

Przy po mi na my, że ten no wo po wsta ły 
pro dukt tu ry stycz ny to efekt wie lu lat sta rań 
i dą żeń wie lu part ne rów na te re nach po gra -
ni cza pol sko -cze skie go. Po cząt ko wo, wspól -
ny mi si ła mi se kre ta ria tów Eu ro re gio nu Si -
le sia po pol skiej i cze skiej gra ni cy, zma po wa -
no ist nie ją ce obiek ty oraz zba da no za in te re -
so wa nie gmin, miast i in nych pod mio tów 
two rze niem no wych obiek tów. Na stęp nie 
dzie sięć te go ty pu bu dow li zo sta ło zre ali zo -
wa nych w ra mach Fun du szu Mi kro pro jek -
tu w III eta pach: 

 
• I etap: 4 PL i 1 CZ: Ra ci bórz – Ar bo re tum Bra my 
Mo raw skiej, Pie tro wi ce Wiel kie, Msza na, Lu bo mia, 
So sno va – za twier dzo ny 7.09.2017 r., 
• II etap: 3 CZ i 2 PL: Od ry, Stěbořice, Sla ti na, Ba -
bo rów, Pszów – za twier dzo ny 15.02.2018 r. Pszów 
zre zy gno wał w li sto pa dzie 2018 r. z po wo du nie uda -
ne go prze tar gu na wy ko naw cę pro jek tu, 
• III etap: 1 PL: Kor no wac – zatwierdzony 
14.06.2018 r. 

W ce lu zwień cze nia pro duk tu tu ry stycz ne -
go we współ pra cy z obie ma stro na mi Eu ro re -
gio nu Si le sia przy go to wa no „du ży” pro jekt dla 
osi prio ry te to wej 2 pro gra mu INTERREG 
V -A Cze chy – Pol ska. Jed nym z je go dzia łań 
klu czo wych by ło do bu do wa nie/re mont trzech 
wież wi do ko wych (Wo dzi sław Ślą ski, Bu -
dišov nad Bu dišovkou i Je seník nad Od rou) 
oraz po łą cze nie wszyst kich obiek tów w je den 
wspól ny pro dukt tu ry stycz ny. Pro jekt „Si le -
sian ka” – szlak wież i plat form wi do ko -
wych w Eu ro re gio nie Si le sia zo stał za -
twier dzo ny przez Ko mi tet Mo ni to ru ją cy 
w mar cu 2019 r. z cał ko wi tą do ta cją w wy -
so ko ści 850 947,40 EUR. 

Ko lej nym pla no wa nym dzia ła niem 
w ra mach pro jek tu bę dzie ofi cjal ne otwar -
cie wie ży wi do ko wej w Je se ni ku nad Od -
rou. Ostat nia wie ża wi do ko wa w Bu di so vie 
nad Bu di so vkou zo sta nie udo stęp nio -
na miesz kań com ob sza rów po gra ni cza  
30 wrze śnia br. red.

Od sierp nia na te re nie mia sta moż na ko rzy stać z dzie się -
ciu dar mo wych hot spo tów Wi -Fi. Jest to moż li we dzię -
ki 100-proc. do fi nan so wa niu z unij ne go pro jek tu 
WiFi4EU. Cel tej ini cja ty wy to za pew nie nie oby wa te lom 
i od wie dza ją cym do stę pu do in ter ne tu w ca łej Unii Eu ro -
pej skiej po przez bez płat ne Wi -Fi w miej scach pu blicz -
nych, par kach, pla cach, urzę dach, bi blio te kach, ośrod kach 
zdro wia. 

Jak po łą czyć się z Wi -Fi? Na le ży po sia dać urzą dze nie 
wy po sa żo ne w pra wi dło wo dzia ła ją cą bez prze wo do wą kar tę 
sie cio wą stan dar du IEEE 802.11g, 802.11n lub 802.11ac. 

W urzą dze niu trze ba włą czyć in ter fejs ra dio wy (kar tę ra dio -
wą) i wy kryć do stęp ne sie ci, a na stęp nie po łą czyć się z sie cią 
bez prze wo do wą o na zwie „WiFi4EU”. Po po łą cze niu na -
stą pi prze kie ro wa nie na stro nę lo go wa nia do hot spo ta. 

Użyt kow nik po no si wy łącz ną od po wie dzial ność 
za spo sób, w ja ki wy ko rzy stu je kon to, w tym za tre ści i in -
ną za war tość prze sy ła nych wia do mo ści, z uwzględ nie niem 
od po wie dzial no ści kar nej za dzia ła nie nie zgod ne z pra -
wem. Re gu la min ko rzy sta nia z bez płat ne go in ter ne tu 
udo stęp nio ny zo stał m.in. na miej skiej stro nie www.wo -
dzi slaw -sla ski.pl. kb

Bezpłatne Wi-Fi w miejskiej przestrzeni

Prace na Szybienicznym Wzgórzu mają pozwolić odkryć tajemnice 
z przeszłości

Baszta oficjalnie włączona 
do szlaku wież i platform

Start prac archeologicznych 
na Galgenbergu

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 

M
uzeum

zdjęcia: U
M
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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. 
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.

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. 
 
Pro jekt or ga ni zo wa ny jest na te re nie Wo dzi -
sła wia Ślą skie go i prze zna czo ny jest dla osób 
po wy żej 18 ro ku ży cia. Do kon kur su przy stą -
pić mo gą oso by fi zycz ne za miesz ka łe w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim, nie pro wa dzą ce dzia łal no -
ści go spo dar czej oraz po cząt ku ją cy przed się -
bior cy pro wa dzą cy dzia łal ność go spo dar czą 
w na szym mie ście nie dłu żej niż pięć lat. 

Kon kurs bę dzie się skła dał z kil ku eta pów. 
Pierw szym z nich bę dzie wy sła nie wnio sku 
kon kur so we go do Wo dzi sław skie go In ku ba -
to ra Przed się bior czo ści. Obej mie on tak że 
bez płat ne do radz two z eks per ta mi z za kre su 
biz ne su, mar ke tin gu czy księ go wo ści. 
Uczest ni cy kon kur su bę dą mo gli do pra co wać 
zgła sza ne po my sły biz ne so we. Po zna ją spo -
so by two rze nia mo de li biz ne so wych, for my 
ich we ry fi ka cji po przez eks pe ry men ty biz ne -
so we i wie le in nych biz ne so wych no wi nek. 

Kon kurs na naj lep szy biz ne splan ma 
na ce lu ak ty wi za cję i pie lę gno wa nie przed się -
bior czo ści wśród miesz kań ców na sze go mia -
sta. Pu la na gród rze czo wych i fi nan so wych 
w kon kur sie na naj lep szy biz ne splan wy no -
si 3 tys. zł. red. 

MASZ PY TA NIA? 
Szcze gó ło wych in for ma cji nt. kon kur su udzie la ją 
człon ko wie Wo dzi sław skie go In ku ba to ra Przed się -

bior czo ści. Za pra sza my do kon tak tu te le fo nicz ne go 
(nr tel. 785 805 038) lub e -ma ilo we go 
(wo dzi slaw@przed sie bior cy zwy bo ru.pl). 

WPWD „Dziu pla” roz po czę -
ła re ali za cję dofinansowanego 
z UE pro jek tu Pro fi lak ty ka, 
wspar cie po moc – roz sze rze -
nie usług spo łecz nych świad -
czo nych przez Wo dzi sław ską 
Pla ców kę Wspar cia Dzien ne -
go „Dziu pla”. Ce lem głów -
nym pro jek tu jest wyj ście 
z bez rad no ści wy cho waw czo -
-opie kuń czej 60 ro dzi ców 
oraz stwo rze nie od po wied -
nich wa run ków do roz wo ju 
dla 60 dzie ci i mło dzie ży wy -
klu czo nych lub za gro żo nych 
ubó stwem lub wy klu cze niem 
spo łecz nym z te re nu mia sta. 

 
Za kres wspar cia: 
1. asy sten tu ra ro dzin na – 72 oso by 

ob ję te wspar ciem  
(48 dorosłych, 24 dzie ci), 

2. po rad nic two praw ne – 20 do ro -
słych ob ję tych wspar ciem, 

3. ani ma cja spo łecz no -kul tu ral na  
– 20 dzie ci ob ję tych wspar ciem, 

4. pe da gog ro dzin ny – 50 osób ob ję -
tych wspar ciem (30 do ro słych 
i 20 dzie ci), 

5. za ję cia so cjo te ra peu tycz ne dla 
dzie ci – pro blem uza leż nień  
– 36 dzie ci ob ję tych wspar ciem, 

6. za ję cia so cjo te ra peu tycz ne dla 
dzie ci – za bu rze nia za cho wa nia 
– 24 dzie ci ob ję tych wspar ciem, 

7. wo lon ta riat se nio ral ny – kół ko sza -
cho we – 10 dzie ci ob ję tych wspar -
ciem, 

8. warsz ta ty po pra wia ją ce umie jęt no -
ści pro wa dze nia go spo dar stwa do -
mo we go – 40 osób ob ję tych 
wspar ciem (20 dzie ci i 20 do ro -
słych), 

9. pro fi lak ty ka zdro wia psy chicz ne go 
– warsz ta ty dla ro dzi ców – 24 oso -
by do ro słe ob ję te wspar ciem, 

10. in sty tu cja ro dzin wspie ra ją cych 
– 10 ro dzin ob ję tych wspar ciem, 

11. za ję cia z ję zy ka nie miec kie go  
– 8 dzie ci ob ję tych wspar ciem, 

12. za ję cia z ję zy ka cze skie go  
– 12 dzie ci ob ję te wspar ciem, 

13. ko mu ni ka cja bez prze mo cy  
– 32 oso by do ro słe ob ję te wspar ciem. 
 
Uczest ni ka mi pro jek tu mo gą 

zo stać oso by za gro żo ne ubó -
stwem lub wy klu cze niem spo -

łecz nym, m.in. oso by lub ro dzi -
ny ko rzy sta ją ce ze świad czeń 
z po mo cy spo łecz nej, oso by nie -
let nie, wo bec któ rych za sto so -
wa no środ ki za po bie ga nia 
i zwal cza nia de mo ra li za cji 
i prze stęp czo ści, oso by z nie peł -
no spraw no ścią, oso by nie sa mo -
dziel ne, bez dom ne, od by wa ją ce 
ka ry po zba wie nia wol no ści. 

Ze wzglę du na fakt, iż re kru -
ta cja do pro jek tu pro wa dzo na jest 
w spo sób cią gły, re ali za tor pro -
jek tu przyj mu je do ku men ty re -
kru ta cyj ne przez ca ły okres re ali -
za cji pro jek tu, jed nak ze wzglę du 
na ko niecz ność zre ali zo wa nia 
wskaź ni ków prze wi dzia nych 
wnio skiem o do fi nan so wa nie, re -
kru ta cja jest po dzie lo na na róż ne 
jej eta py, w za leż no ści od ro dza ju 
ofe ro wa ne go wspar cia. Wię cej 
o na bo rze na www.dziu pla.wo -
dzi slaw -sla ski.pl. 

Sam pro jekt roz po czął się  
1 lip ca br., a ma za koń czyć się  

30 li sto pa da 2022 ro ku. Cał ko -
wi te je go kosz ty to prze szło  
356 tys., z cze go war tość do fi -
nan so wa nia ogó łem to nie ca -
łe 332 tys. zł (po nad 303 tys. zł 
z UE, po nad 28 tys. zł do ta cji 
ce lo wej z bu dże tu kra jo we go). 
Pro jekt jest współ fi nan so wa ny 
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej 
w ra mach Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go 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 – Oś Prio ry te to -
wa IX: Włą cze nie spo łecz ne, 
Dzia ła nie 9.2 Do stęp ne i efek -
tyw ne usłu gi spo łecz ne i zdro -
wot ne, Pod dzia ła nie 9.2.2 Roz -
wój usług spo łecz nych i zdro -
wot nych – RIT Sub re gion Za -
chod ni RPO WSL 2014-2020. 

Po wię cej in for ma cji za pra sza my 
do kon tak tu z WPWD „Dziu pla” 
(nu me ry: 32 4564364, 723 550 755, 
e -ma il: dziu pla@wo dzi slaw -sla -
ski.pl). kb.

Wracają śniadania biznesowe 
w Subregionie Zachodnim

Wo dzi sław scy se nio rzy mo gą li czyć na ko lej ne zniż ki. Do miej skie go 
pro gra mu do łą czy ło Cen trum Me dycz ne No vum -Med. 

No vum -Med – ja ko przy chod nia pry wat na dzia ła od 1999 ro ku. 
Ce lem Cen trum jest pro wa dze nie opie ki zdro wot nej na jak naj wyż -
szym po zio mie. We wszyst kich po rad niach spe cja li stycz nych No vum -
-Med ist nie je moż li wość uzy ska nia pry wat nych po rad le kar skich. Przy -
chod nia znaj du je się w do god nym miej scu dla do jaz du sa mo cho dem, 
po sia da miej sca par kin go we. W Cen trum Me dycz nym No vum -Med 
oprócz ga bi ne tów le kar skich i re ha bi li ta cji znaj du ją się m.in.: la bo ra to -
rium, pra cow nia RTG, USG, to mo gra fia kom pu te ro wa oka, 
FibroScan, den sy to me tria. 

Nasz no wy part ner przy go to wał dla po sia da czy Wo dzi sław skiej 
Kar ty Se nio ra 10 proc. ra ba tu na ba da nia la bo ra to ryj ne. Ra bat nie do ty -
czy ba dań pa kie to wych. 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 nowym partnerem 
Wodzisławskiej Karty Seniora

Ruszył konkurs na najlepszy biznesplan

„Dziupla” realizuje nowy projekt

N
ovum

-M
ed

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.

Finał konkursu w roku 2019 odbył się w sali reprezentacyjnej na Dworcu Kolejowym

U
M
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Reggae wróciło na miejski stadion
– 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 2021 
ROKU NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI 
– REGGAE FESTIWAL WRÓCIŁ NA SWOJE 
WŁAŚCIWE MIEJSCE. WRÓCIŁA TEŻ 
WSPANIAŁA PUBLICZNOŚĆ – FANI DOBREJ 
MUZYKI, ENERGETYCZNYCH BRZMIEŃ, 
GORĄCYCH EMOCJI! kb 

zdjęcia: W
C

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

Po raz kolejny na scenie Reggae Festiwalu wystąpił bydgoski zespół 
Dubska

„O jak dobrze Cię widzieć, o jak dobrze Cię słyszeć” – śpiewaliśmy razem z Tabu Najcieplejsze Miejsce na Ziemi to flagowa impreza miasta Wodzisławia Śląskiego

NMNZ to festiwal kolorów, radości i muzyki!

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

Jednym z headlinerów tegorocznej 
edycji był cieszący się niesłabnącą 
popularnością raper - Grubson

Wydarzenie jak co roku 
poprowadził pełen energii Cheeba



W Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej za -
koń czył się cykl „Wa ka cyj ne spo tka nia z książ ką”, 
czy li cykl pla stycz no -li te rac ki dla dzie ci. Cy kle wa -
ka cyj nych za jęć dla naj młod szych by ły pro wa dzo ne 
w sie dzi bie głów nej Bi blio te ki oraz w fi liach. Dla 
mi ło śni ków gier plan szo wych przy go to wa no cykl 
„Wtor ki na plan szy”. Pod czas te go rocz nych wa ka cji 
każ dy zna lazł coś dla sie bie.  

Naj młod si czy tel ni cy oprócz zgłę bia nia ta jem ni cy 
ba jek „Ku buś i Przy ja cie le”, mo gli uczest ni czyć w za -
ję ciach ru cho wych, de ko ro wać ba lo ny, czy spraw dzić 
swo je umie jęt no ści pla stycz ne pod czas wspól ne go ry -
so wa nia w Par ku Miej skim. Dzie ci za po zna ły się z se -
rią ksią żek „Pan Brumm”, „Smer fy”, „Ba sia”, „Mi ko -
ła jek”, bra ły rów nież udział w za ba wie „Dok tor 
– Dziel ny Pa cjent”, a tak że uczest ni czy ły w te atrzy ku 
Ka mi shi bai.  

Z oka zji 95. rocz ni cy uro dzin René Go scin ne go 
zor ga ni zo wa no rów nież kon kurs pla stycz ny, do ty czą -
cy wy ko na nia kla sycz nej ilu stra cji lub ilu stra cji ko mik -
so wej do przy gód wy bra ne go bo ha te ra z ksią żek au to -
ra. kt

Do koń ca sierp nia od by wa ją się kon cer ty 
ple ne ro we, or ga ni zo wa ne przez Wo dzi -
sław skie Cen trum Kul tu ry w ra mach ak -
cji „Brzmie nie la ta”. Do tej po ry mo gli -
śmy usły szeć ze spo ły Just Friends, So uth 
Si le sian Brass Band, For ward Girls & 
The Gro oz Boys. Na za koń cze nie wa ka -
cji wy stą pi Wo dzi sław ska Or kie stra Roz -
ryw ko wa. 

Za na mi wy stę py for ma cji Just Friends, 
któ ra uroz ma ici ła jedno nie dziel ne po po łu -
dnie dźwię ka mi sak so fo nu i pia ni na. Ko lej -
na nie dzie la upły nę ła w kli ma cie jaz zu, 
w któ ry wpro wa dzi li nas mu zy cy z So uth Si -
le sian Brass Band. For ma cja For ward Girls 
& The Gro oz Boys za pre zen to wa ła swo je 
utwo ry cha rak te ry stycz ne dla mu zy ki roz -
ryw ko wej. Naj bliż szy kon cert od bę dzie się  

27 sierp nia o godz. 19:00 – za pre zen tu je się 
wte dy ze spół Blu eset, gra ją cy blu esa z lek ką 
do miesz ką fu sion oraz jaz zu. Zwień cze niem 
let nie go mu zy ko wa nia bę dzie kon cert Wo -
dzi sław skiej Or kie stry Roz ryw ko wej, któ ry 
będzie mieć miejsce w nie dzie lę, 29 sierp nia 
o godz. 19:00. Usły szy my wte dy cie ka we 
aran ża cje zna nych i lu bia nych prze bo jów, 
a tak że stan dar dy jaz zo we. kt 
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South Silesian Brass Band 

Wakacje z Biblioteką

Trwa „Brzmienie lata” 
na wodzisławskim rynku

W WODZISŁAWSKIM 
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 dzie ci w wie ku od sze ściu 
do dwu na stu lat pla ców ka przy go -
to wa ła warsz ta ty z po gra ni cza pla -
sty ki i te atru. Uczest ni cy po zna li 
tech ni kę ja poń skie go te atru ob -
raz ko we go Ka mi shi bai, wy ko ny -
wa li ilu stra cje do stwo rzo nych 

przez sie bie hi sto rii. Pod czas za jęć 
po wsta ły rów nież ba lo no we lal ki, 
a tak że pa cyn ki na rę kę z ko lo ro -
wych skar pe tek. Od by ły się tak że 
warsz ta ty z ma lo wa nia na drew nie 
oraz za ję cia dla praw dzi wych ar -
chi tek tów – dzie ci wspól nie stwo -
rzy ły ma kie tę mia sta. 

Mi ło śni cy za baw i ani ma cji 
na świe żym po wie trzu mo gli spę -
dzić czas na wo dzi sław skim ryn -
ku, pod czas im pre zy „Ko lo ry la ta”. 
Nie la da grat kę dla mło dych ama -
to rów pro jek cji fil mo wych przy -
go to wa ło Ki no Pe gaz. Wśród 
licz nych se an sów mło dzi ki no ma -
nia cy mo gli za po znać się z naj -
now szy mi pro duk cja mi, np.: 
„Raya i Ostat ni Smok”, „El la Bel la 
Bin go” czy „Wy ro lo wa ni”. 

Na ostatnie dni wa ka cji przy go -
to wa no jesz cze kil ka atrak cji dla naj -
młod szych: 27 sierp nia od bę dą się 
za ba wy i ani ma cje na wo dzi sław -
skim ryn ku. Bę dzie rów nież oka zja 
do wzię cia udzia łu w pro jek cjach 
fil mo wych w ra mach Wa ka cyj ne -
go Ki na Dzie ci. kt

Szereg atrakcji 
w ramach „Akcji lato” 

„Malowanie na drewnie”

Zajęcia „Miś ze słomy”

zdjęcia: Karolina Trela

Karolina Trela

Literackie wakacje w Bibliotece
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„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. 
 
 
Red.: Skąd za mi ło wa nie do sta rych me bli? 
Do przy wra ca nia im „dru gie go ży cia”? 
Ma rian Do rnia: Wszyst ko zaczę ło 
się, gdy po zna łem żo nę – to ona mia ła 
już wte dy ta kie za in te re so wa nia. Jej ro -
dzi na, wy wo dzą ca się z By to mia, mia ła 
pięk ne sta re me ble. Po ślu bie otrzy -
ma ła część tych me bli do na sze go 
pierw sze go miesz ka nia. Wte dy 
wszyst ko się za czę ło – czter dzie ści 
dwa la ta te mu. Ży li śmy wśród nich, 

sta le coś dokupowaliśmy. Miesz ka nie 
by ło wte dy na szą ma łą oa zą sta ro ci, 
któ rą się cie szy li śmy. Zna jo mi, któ rzy 
nas od wie dza li, po cząt ko wo py ta li 
– po co wam to wszyst ko? Póź niej by li 
pod wra że niem, po nie waż do strze gli 
w tym ory gi nal ność, coś nie spo ty ka -
ne go w zna nych im miesz ka niach. 
W tym kierunku po szli śmy przez ko -
lej ne la ta. Na wet kie dy wy emi gro wa -
li śmy i zmie ni li śmy miesz ka nie, to za -
czę li śmy po now nie ota czać się te go 
ty pu rze cza mi. Do dziś ma my ko lek -
cje ka ra fek, ob ra zów, por ce la ny, wi -
tryn. Tak więc ca ły czas to nam to wa -
rzy szy. Kie dy wró ci łem do Wo dzi sła -
wia, to ca ły czas cho dzi ło mi 
po gło wie, by stwo rzyć tu taj miej sce, 
do któ re go lu dzie przyj dą i bę dą mo -
gli ku pić choć je den sta ry, ma ły me -
bel. Chcia łem, aby do strze gli, że 
moż na zna leźć dla nich miej sce rów -
nież obok no wo cze snych, zna nych 
nam te raz me bli. Miej sce, w któ rym 
mie ści się Ga le ria, to daw ny Pe wex, 
na stę pie by ła tu taj księ gar nia. Tak 
wła śnie stwo rzy łem „No stal gię”. 
 
Red.: Czy Wo dzi sła wia nie są za in te re so wa ni 
ta ki mi me bla mi? 
MD: Tak! Za uwa ży łem też, że jak ku -
pi się pierw szy me bel, to chce się wię -
cej – ob raz, fi gu rę, fo tel. W ten spo sób 
ko lek cje się po więk sza ją i za czy na my 
się in te re so wać te go ty pu sztu ką oraz 
hi sto rią. Cie szę się, że w na szym mie -
ście za czę to or ga ni zo wać gieł dy sta ro -
ci. Du żo osób jest tym za in te re so wa -
nych. Jest wie le rze czy, któ re po re no -
wa cji zy sku ją dru gie ży cie. Sta ra my się 
też mieć ma łe me ble, któ re moż na ła -

two do star czyć do do mu. Du żo lu dzi 
przy cho dzi z cie ka wo ści. Chcą też ku -
pić kon kret ne me ble, wie dzą, cze go 
chcą, ma ją upa trzo ne. Najlepszą porą 
na wymianę mebli jest za wsze je sień 
i wio sna. Za wsze za chę cam do po sta -
wie nia w do mu choć jed ne go sta re go 
me bla – ku pi my fo tel, bę dzie się wy -
róż niał, przy ku je uwa gę. Czę sto lu dzie 
de cy du ją się na kup no, za nim wy sta wi -
my  przed mio ty do sprze da ży. Są oso -
by, któ re chcą sprze dać sta re me ble, 
wte dy mnie to za sta na wia, dla cze go 
chcą się te go po zbyć. Cza sem jed nak 
przy chodzą oso by, któ re po trze bu ją ra -
dy, jak ma ją od no wić me ble – wte dy 
czu ję, że ta pra ca ma sens. Cie szę się, 
że dzię ki ta kim me blom chce my mieć 
na dal tę in ną at mos fe rę w do mu. 
 
Red.: Skąd po mysł na na zwę Ga le rii? Czy 
przed mio ty, któ re mo że my w niej zna leźć, wy -
wo łu ją no stal gię w Pa nu? 
MD: Oczy wi ście. Na zwa „No stal gia” ko -
ja rzy mi się z mo men tem, w któ rym sia -
da my w sta rym fo te lu i prze no si my się 
w cza sie. My ślę, że do ta kiej sztu ki trze ba 
doj rzeć. Mu si my za uwa żyć, że coś w nich 
jest, mu si my to zna leźć. Mu si my zna leźć 
miej sce na te me ble w na szym do mu. 
 
Red.: Czy Ga le ria umoż li wia ar ty stom po ka zy -
wa nie swo ich współ cze snych prac? 
MD: Tak, jest moż li wość dzie le nia się 
swo ją sztu ką. Po zna łem wie le osób ze 
zdol no ścia mi ar ty stycz ny mi – ma la rzy, 
rzeź bia rzy, mu zy ków, któ rzy chcie li by 
się po ka zać. W 2019 ro ku zro bi li śmy 
oko ło ośmiu wy staw. Wy sta wi li śmy 
sztu kę wo dzi sła wian czy ma lar ki z Biel -
ska -Bia łej. Od by ły się rów nież kon cer -

ty, któ re by ły emi to wa ne w In ter ne cie. 
Lu dzie przy cho dzą i chcą w tym uczest -
ni czyć. W grud niu 2019 ro ku zor ga ni -
zo wa li śmy wy da rze nie, któ re by ło zwią -
za ne z gór nic twem. Od by ła się też wy -
sta wa Sła wo mi ra Rą bal skie go pt.: 
„Mu zy roc ka”. Za le ży nam na tym, aby 
lu dzie czu li, że są w wy jąt ko wym miej -
scu. Pan de mia rów nież po krzy żo wa ła 
wie le pla nów. Mie li śmy pra ce od ma -
lar ki z Gdy ni – by li śmy przy go to wa ni 
– miał od być się wer ni saż, ale roz po czął 
się czas pan de mii. Więc je ode sła li śmy. 
 
Red.: Co jesz cze cze ka nas w „No stal gii” 
w naj bliż szym cza sie? 
MD: Ca ły czas chce my coś zmie niać, 
ro bić no we rze czy. Te raz zbli ża się 
okres wa ka cyj ny, jed nak we wrze śniu 
pla nu je my wy sta wę ze ga rów wi szą cych 
oraz ko min ko wych. Ze gar mistrz ama -
tor sku pu je sta re, zniszczo ne ze ga ry i ro -
bi ich do ku men ta cję – jak wy glą da ły i jak 
się zmie ni ły po re no wa cji. My ślę, że to 
jest cie ka we i war to zwró cić na to uwa gę. 
Je ste śmy otwar ci na róż ne dzia ła nia. Dar 
ar ty stycz ny, twór czy, to jest coś, cze go 
szu ka my – po trze bu je my lu dzi z pa sją 
i za an ga żo wa niem. Oso by, któ re ma ją 
dar, chcą się za pre zen to wać, mo gą to 
zro bić tu taj. My ja ko ga le ria ro bi my za -
pro sze nia, ba ner, pla ka ty, za pra sza my 
go ści. Go ści my u nas rów nież mu zy -
ków, że by uroz ma icić wy da rze nia 
– w na szym mie ście są lu dzie, któ rych 
war to po ka zać, a nie ma ją gdzie roz wi -
nąć skrzy deł. Wo kół nas jest wie lu ar ty -
stów, któ rych war to pro mo wać, zwró -
cić uwa gę na to, co tu tej sze, na sze. Sku -
pić się na umie jęt no ściach na szych bli -
skich, są sia dów, po pro stu lu dzi stąd. 

Red.: Ja kie me ble mo że my zna leźć w Ga le rii? 
MD: Ma my me ble przed wo jen ne, 
z po cząt ku XIX wie ku, z lat 40. lub 50. 
Zda rza ją się też star sze. To są me ble, 
któ re uda mi się ku pić pod czas po dró ży 
do Fran cji, Nie miec, Ho lan dii lub ta -
kie, któ re sku pu je my od klien tów. Nie 
ma my ob ra ne go kie run ku. Na sze me -
ble są od re stau ro wa ne, klient nie mu si 
się mar twić o ich stan. Za wo zi my też 
me ble pod wska za ny ad res, wsta wia my 
do miesz kań. Uwa żam, że me ble art de -
co są prze pięk ne, mo że uda nam się je 
rów nież spro wa dzić. 
 
Red.: Czy na dal ota cza się Pan te go ty pu me -
bla mi? 
MD: Tak. Uwa żam, że do tej es te ty ki 
trze ba doj rzeć. Mam też ko lek cję mo -
net, znacz ków, ce nię tra dy cję, rze czy 
prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le -
nie. Uwa żam, że trze ba po ka zy wać 
przy szłym po ko le niom skąd się wy wo -
dzą, ich tra dy cje, ko rze nie i wy pra co wać 
w nich sza cu nek do hi sto rii. Cie szę się, 
że te raz ma my wie le miejsc, w któ rych 
mo że my ku pić te go ty pu me ble, za rów -
no w Wo dzi sła wiu Ślą skim, jak i w Gli -
wi cach, Ryb ni ku, Świę to chło wi cach. 
Pa mię taj my też, że od re stau ro wa nie 
me bli jest kosz tow ne, ale uwa żam, że 
war to. Lu dzie szu ka ją także ob ra zów 
– naj czę ściej pej za ży. Me dia spo łecz no -
ścio we, stro ny in ter ne to we też są po -
moc ne – da ją nam moż li wość po ka zy -
wa nia po sia da ne go asor ty men tu na ca -
łym świe cie. 
 
Dzię ku ję za roz mo wę. 
 

Roz ma wia ła: Ka ro li na Tre la

 Tak zrodziła się „Nostalgia”

Karolina Trela

Galeria Nostalgia
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A że ty tuł zo bo wią zu je, dzie cia ki do ło ży ły 
wszel kich sta rań, by pły ta ryn ku mie ni ła się 
wie lo ma ko lo ra mi. Za ba wy pla stycz ne, ani -
ma cje, gry i za ba wy, i – co naj waż niej sze 
– szcze re uśmie chy dzie cia ków uprzy jem ni -
ły nam po nie dział ko we do po łu dnie. W wa -
ka cyj ną ak cję włą czy ła się tak że Ko men da 

Po wia to wa Po li cji w Wo dzi sła wiu Ślą skim, 
któ ra edu ko wa ła dzie ci pod wzglę dem bez -
pie czeń stwa w cza sie wol nym. 

Ko lej na oka zja do spę dze nia atrak cyj ne -
go do po łu dnia z WCK nada rzy się 27 sierp -
nia. WCK będzie na Was czekało na rynku 
od godz. 10:00. red.

„Mu zy ka dla smy ka” to za ję cia 
dla naj młod szych dzie ci w wie -
ku 2-4 lat. Są do sko na łym po -
my słem na roz po czę cie mu zycz -
nej przy go dy ma lu cha. Na za ję -
ciach dzie ci po zna ją świat mu zy ki 
po przez śpiew, ta niec przy mu zy -
ce, grę na in stru men tach, 
przy tym świet nie się ba wiąc. 

Za pi sy od bę dą się 29 wrze -
śnia, w śro dę, o godz. 9:00 w sa li 
ka me ral nej nr 7 w Wo dzi sław -
skim Cen trum Kul tu ry. Za ję cia 
po dzie lo ne zo sta ną na dwie gru -
py. Gru pa I na godz. 9:00 de dy -
ko wa na bę dzie dla dzie ci 
2-3-letnich,, a gru pa II na 
godz. 9:45 dla dzie ci w wie ku  
3-4 lat. Czas trwa nia za jęć to  
30 mi nut. In struk to rem pro wa -
dzą cym jest Ka ro li na Fi lec -Ha -
nik. Ukoń czy ła Uni wer sy tet Ślą -
ski w Ka to wi cach na kie run ku 
edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie 
sztu ki mu zycz nej. Jest wo ka list -
ką, pia nist ką a przede wszyst kim 
z za mi ło wa nia na uczy cie lem mu -
zy ki ma łych i du żych. 

– Już ja ko dziew czyn ka ba wi -
łam się w na uczy ciel kę, nie wie -
dząc jesz cze wte dy tak na praw -
dę, kim zo sta nę… A dziś? 

Wiem, że mu zy ka i pra ca z naj -
młod szy mi i mło dzie żą to wła -
śnie to, cze go chcę. Uwiel biam 
pra cę z dzieć mi, dzie le nie się 
z ni mi swo ją wie dzą i umie jęt -
no ścia mi, przede wszyst kim 
w ra do snej at mos fe rze wpro wa -
dzać je w świat mu zy ki po przez 
śpiew, ryt mi czan ki, ta niec, grę 
na in stru men tach, po bu dza jąc 
ich mu zy kal ność, kre atyw ność, 
per cep cję i wy obraź nię. Mu zy ka 
to ma gia. Tę wła śnie ma gię sta -
ram się two rzyć na mo ich za ję -
ciach i od czu wać wspól nie z wy -
cho wan ka mi – mó wi Ka ro li -
na Fi lec -Ha nik 

Ce na za za ję cia wy no si 270 zł 
za ca ły se zon (9 mie się cy) płat -
na w trzech ra tach. Szcze gó ło we 
in for ma cje od no śnie do for my 
za pi su i ter mi nów na bo ru oraz 
in struk cja za pi su do stęp ne są 
na www.wck.wo dzi slaw.pl/za je -
cia. Za ję cia w Wo dzi sław skim 
Cen trum Kul tu ry pro wa dzo ne 
są zgod nie z obo wią zu ją cy mi 
wy tycz ny mi sa ni tar ny mi i bez -
pie czeń stwa. Obo wią zu ją pod -
czas nich za sa dy, z któ ry mi 
moż na za po znać się na stro nie 
in ter ne to wej pla ców ki. kt

Za po wia da się do bre ki no 
w świet nej ob sa dzie i to 
w przed pre mie ro wych po ka -
zach! Ki no Pe gaz za pra sza  
27-29 sierp nia na se an se „Naj -
mro. Ko cha, krad nie, sza nu je”. 
Film zo ba czy my przed je go ofi -
cjal ną pre mie rą. Na wiel kim 
ekra nie ta kie gwiaz dy jak 
Ogrod nik, Więc kie wicz, Za -
wie ru cha czy Bo łądź. 

„Naj mro. Ko cha, krad nie, 
sza nu je” to ko me dia ak cji in spi -
ro wa na praw dzi wy mi wy da rze -
nia mi z ży cia Zdzi sła wa Naj -
mrodz kie go, le gen dar ne go ce le -
bry ty pół świat ka, któ ry ośmie -
szał wła dze PRL, wy my ka jąc 
się 29 ra zy or ga nom ści ga nia. Ko -
bie ty go ko cha ły, a męż czyź ni po -
dzi wia li. Mi li cja da wa ła za gło wę 
Naj mrodz kie go mi lio no we na -
gro dy, a je go bra wu ro we wy czy ny 
śle dzi ła ca ła Pol ska. W fil mie 
„Naj mro” wraz ze swo ją fe raj ną 
ob ra bia Pe we xy, że by żyć ko lo -
ro wo w cza sach, w któ rych 
wszyst ko jest sza re i za ka za ne. 
Po nad wszyst ko ko cha wol ność 
i do brą za ba wę. Choć ży je 
w świe cie naj pięk niej szych ko -
biet, naj szyb szych sa mo cho dów 
i wiel kich pie nię dzy, po zna je 
dziew czy nę, dla któ rej chce 
wszyst ko zmie nić. Tyl ko czy bę -
dzie po tra fił? 

W głów nej ro li wy stę pu je 
Da wid Ogrod nik („Ostat nia ro -
dzi na”), a part ne ru ją mu Ro bert 
Więc kie wicz („Kler”), Ja kub 

Gier szał („Naj lep szy”), Ra fał 
Za wie ru cha („Pew ne go ra zu 
w Hol ly wo od”), Ol ga Bo łądź 
(„Ko bie ty ma fii”) oraz de biu tu -
ją ca na wiel kim ekra nie Ma sza 
Wą groc ka (se rial „Król”). 

27-29.08., godz. 13:00  
– „Naj mro. Ko cha, krad nie, 
sza nu je” /Pol ska/ ko me dia, ak -
cja, 96 min., reż. Ma te usz Ra -
kow ski, bi le ty: 16 zł nor mal -
ny, 14 zł ulgo wy (dzie ci od lat 3, 
ucznio wie, stu den ci do 26 ro ku 
ży cia oraz eme ry ci i ren ci ści) 
do stęp ne w ka sie Wo dzi sław -
skie go Cen trum Kul tu ry oraz 
on li ne: wck. wo dzi slaw -sla ski. 
pl/kup -bi let. 

Za kup bi le tu jest rów no znacz -
ny z za po zna niem się z re gu la mi -
nem. Wa run ki uczest nic twa 
w wy da rze niach okre śla Re gu la -
min udzia łu w se an sach Ki na Pe -
gaz oraz w in nych wy da rze niach 
ar ty stycz nych w Wo dzi sław skim 
Cen trum Kul tu ry w trak cie pan -
de mii COVID-19 w Pol sce. Ka -
sa ki na bę dzie otwar ta na go dzi nę 
przed se an sem. Że by za pew nić 
kom fort oglą da nia i bez pie czeń -
stwo, na sa li mo że prze by wać 
ogra ni czo na ilość wi dow ni, w od -
po wied nich od stę pach i z za cho -
wa niem obo wią zu ją ce go re żi mu 
sa ni tar ne go. Obo wią zu je za sa da 
zaj mo wa nia co dru gie go miej sca, 
z wy jąt kiem osób z nie peł no -
spraw no ścią, dzie ci oraz miesz ka -
ją cych we wspól nym go spo dar -
stwie do mo wym. red.

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 wy jąt ko wy utwór, któ ry pięt nu je ob łu dę 
i za kła ma nie. Od naj du je my w nim ko mizm 

i gorz ką iro nię, mi strzow skie od ma lo wa nie 
po sta ci i wy czu cie ję zy ka, ale przede wszyst kim 
uni wer sal ne prze sła nie mo ral ne, któ re w imię 
uczci wo ści i spra wie dli wo ści ka że po tę piać zło. 
Sztu ka Za pol skiej wzbo ga ci ła li te ra tu rę pol ską 
o waż ną re flek sję spo łecz ną. Po ję cie „dulsz czy -
zna” we szło na trwa łe do ję zy ka po tocz ne go 
i na prze strze ni epok by ło róż nie in ter pre to -
wa ne, sta jąc się przed mio tem ży wych dys ku -
sji – na pi sał w li ście Pre zy dent RP An drzej 
Du da. 

Wraz z Te atrem Wo dzi sław skiej Uli cy or -
ga ni za to rzy za pra sza ją na wi do wi sko te atral -
ne, któ re od bę dzie się w Par ku Miej skim  
4 wrze śnia o godz. 18:00. W przy pad ku nie -
sprzy ja ją cej au ry wy da rze nie od bę dzie się w sa -
li mul ti me dial nej Bi blio te ki. kt

„Kolory lata” na 
wodzisławskim rynku

W
C

K

Muzyka dla smyka 

Przedpremierowo w Pegazie

Narodowe Czytanie w wodzisławskiej Bibliotece

„KOLORY LATA” – TAK BRZMIAŁA 
NAZWA IMPREZY, KTÓRĄ 
WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY 
ZORGANIZOWAŁO W RAMACH „AKCJI 
LATO” NA WODZISŁAWSKIM 
RYNKU 19 LIPCA.
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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, przy tul, prze bacz”, 
„Śnia da nie do łóż ka” – to tyl ko 
nie któ re z wiel kich prze bo jów 
An drze ja Pia secz ne go, któ re po -
ko cha ła pu blicz ność. Pierw sze 
suk ce sy wo ka li sty to po czą tek lat 
dzie więć dzie sią tych i wy stę py 
w roc ko wym ze spo le Ma fia. 
Naj więk szą po pu lar ność przy -
nio sła ar ty ście pły ta na gra -
na z sak so fo ni stą De Mo no 
– Ro ber tem Choj nac kim. „Sax 
& Sex” sprze dał się w ogrom -
nym na kła dzie, a hi ty „Bu dzi -
kom śmierć”, „Pra wie do nie ba” 
i „Nie cier pli wi” nu ci ła ca ła Pol -
ska. Al bum po krył się po dwój ną 
pla ty ną. W 1998 ro ku ar ty sta 
roz po czął so lo wą ka rie rę. Do brą 
pas sę ko mer cyj nych suk ce sów 

pod trzy ma ła pły ta „Pia sek” 
z sin glo wy mi prze bo ja mi „Moc -
niej” i „Jesz cze bli żej”. Du żą po -
pu lar ność przy nio sła rów nież 
wo ka li ście ro la w se ria lu „Zło to -
pol scy”, emi to wa nym przez kil -
ka na ście lat na an te nie „dwój ki”. 
De ka dę te mu praw dzi wą sen sa -
cją oka zał się krą żek „Spis rze czy 
ulu bio nych”, na gra ny wspól nie 
z Se we ry nem Kra jew skim – iko -
ną pol skiej sce ny mu zycz nej, 

twór cą wie lu nie za po mnia nych 
hi tów Czer wo nych Gi tar. Był to 
wów czas naj chęt niej ku po wa ny 
al bum w Pol sce. An drzej Pia -
secz ny na gry wał rów nież ze Sta -
ni sła wem Soy ką, Krzysz to fem 
Kraw czy kiem i Ja nem Bo ry se -
wi czem. Jest lau re atem pre sti -
żo wych na gród: Te le ka me ry, 
Su perJe dy nek, Eska Mu sic 
Awards i Bursz ty no we go Sło -
wi ka. Re pre zen to wał Pol skę 

na kon kur sie Eu ro wi zji. Speł nia 
się tak że w ro li ju ro ra w po pu lar -
nym pro gra mie The Vo ice of 
Po land. W 2017 ro ku ar ty sta 
świę to wał 25-le cie pra cy ar ty -
stycz nej. 

– Ten kon cert bę dzie szcze -
gól ny z uwa gi na nie mal in tym -
ną at mos fe rę kon cer to wą. Naj -
więk sze prze bo je An drze ja Pia -
secz ne go bę dą brzmia ły wy jąt -
ko wo w no wej opra wie, dla te go 
już dziś ser decz nie za pra sza my 
na to wy jąt ko we mu zycz ne 
przed się wzię cie. Fa nów do bre go 
brzmie nia nie mo że z na mi te go 
dnia za brak nąć – in for mu je Ka -
ta rzy na Ro kow ska -Szy ro ki, dy -
rek tor Wo dzi sław skie go Cen -
trum Kul tu ry. 

An drzej Pia secz ny wy stą pi 
w Wo dzi sław skim Cen trum 
Kul tu ry w pią tek, 15 paź dzier -
ni ka o go dzi nie 18:00. Bi le ty 
w ce nie 129 zł do stęp ne 
na stro nie www.wck.wo dzi -
slaw -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. 

Za kup bi le tu jest rów no znacz -
ny z za po zna niem się z re gu la mi -
nem. Wa run ki uczest nic twa 
w wy da rze niach okre śla Re gu la -
min udzia łu w se an sach Ki na Pe -
gaz oraz w in nych wy da rze niach 
ar ty stycz nych w Wo dzi sław skim 
Cen trum Kul tu ry w trak cie pan -
de mii COVID-19 w Pol sce. 

Or ga ni za tor za strze ga so bie 
pra wo do od wo ła nia/prze nie sie nia 
im pre zy w ra zie wpro wa dze nia ob -
ostrzeń w wal ce z COVID-19. red.

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 sierp nia naj młod si czy tel ni cy bę dą mo gli 
wziąć udział w spo tka niu z au tor ką tek stów pio -
se nek dla dzie ci, m.in. „Mydło lubi zabawę”, 
„Myj zęby”, „Moja fantazja”. Ewa Cho tom ska 
by ła sce na rzyst ką pro gra mów te le wi zyj nych ta -
kich jak: „Tik-Tak”, „Fasola”, „Domowe 
przedszkole”, „Młynek”. Od 29 lat jest kie row -
nicz ką zna ne go z te le wi zji i licz nych kon cer tów 
ze spo łu dzie cię ce go Fa sol ki. red.

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 kur sie in struk to rzy za po zna ją uczest ni ków z taj ni ka mi 
ener ge tycz nej sal sy ku bań skiej oraz zmy sło wej ba cha ty. To 
pro po zy cja dla każ de go, kto chce zdro wo i cie ka wie spę dzić 
czas. Wy star czy wło żyć wy god ne bu ty i roz po cząć no wą przy -
go dę. Licz ba miejsc jest ści śle ogra ni czo na, a za pi sy pro wa dzo -
ne są po przez spe cjal ny for mu larz. In for ma cji do dat ko wych 
udzie la in struk tor Ar ka diusz Meps pod nr te le fo -
nu 668 129 962 oraz ma ilo wo: in fo@ha va na sal sac lub.pl. 
 
Spo tka nia od by wać się bę dą raz w ty go dniu i trwać bę dą oko ło  
75 mi nut. Moż na do łą czyć do gru py mak sy mal nie do trzech ty go dni 
od da ty roz po czę cia. W gru pie mo że uczest ni czyć 13 par. Za ję cia pro -
wa dzą in struk to rzy z kil ku na sto let nim do świad cze niem: Ar ka diusz 
i Mar ta Mepsowie. 

 
Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry oraz Ha va na Sal sa Club 

za pra sza ją w pa rach oraz so lo. Pierw szeń stwo za pi sów ma ją 
oso by już do bra ne w pa rach. Na pierw szych za ję ciach oso by 
bez part ne rów bę dą mo gły do brać się w pa ry. Ce na za jęć 
to 90 zł/os. za kar net mie sięcz ny (cztery ko lej ne za ję cia), 
a na kar net stu denc ki obo wią zu je 10 proc. zniżki. 

Ha va na Sal sa Club to in struk to rzy z po nad 15-let nim do -
świad cze niem w na ucza niu. Po sia da ją wy pra co wa ny przez la ta 
au tor ski pro gram na uki. Wy szko li li po nad 1500 kur san tów. 
Klub or ga ni zu je za gra nicz ne wy jaz dy ta necz ne, cy klicz nie 
warsz ta ty z naj lep szy mi in struk to ra mi w kra ju, dzię ki cze mu 
two rzy naj więk szą spo łecz ność ta necz ną. 

Po czuj ku bań ską ener gię w Wo dzi sław skim Cen trum Kul -
tu ry i prze dłuż so bie ta necz nie la to w je sien ne wie czo ry. Już 
dziś za re zer wuj so bie miej sce na no wym kur sie. red.

Nowy kurs salsy 
kubańskiej w WCK 

Ewa Chotomska gościem Biblioteki 

Andrzej Piaseczny 
kameralnie
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Sta re po rze ka dło mó wi „gdzie dia beł nie mo że, tam ba bę po śle” 
i w tym przy pad ku nie bę dzie ina czej. Hi sto rię czte rech nie tu zin -
ko wych ko biet w „Bab skim prze krę cie” moż na bę dzie zo ba czyć 
na de skach sce ny Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry już 7 li sto -
pa da. Bi le ty na spek takl te atral ny w gwiaz dor skiej ob sa dzie już 
w sprze da ży. 

Sztu ka opo wia da o wło skim biz nes me nie chcą cym od zy skać 
od Fran cu zów ob raz Mo ny Li sy. Kie dy nada rza się oka zja, po sta na -
wia nie zmar no wać swo jej szan sy. Po raz pierw szy w hi sto rii ob raz 
ma przy je chać na wy sta wę do Pol ski – do Pa ła cu Kul tu ry. Lu igi zbie -
ra eki pę, chcąc go prze chwy cić. Two rzą ją czte ry nie tu zin ko we, acz 
nie do koń ca zor ga ni zo wa ne ko bie ty... Mo ni ka, któ ra wła śnie wy -
szła z wię zie nia po wa run ko wym zwol nie niu. Czte ry la ta od siad ki 
na uczy ły ją te go, że nie war to ufać męż czy znom. Kar la to taj na 
agent ka wło skie go wy wia du, ży ją cą po za sys te mem ja ko bez dom na 
na uli cach War sza wy. Na ta lia jest ab sol went ką pre sti żo we go Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go, któ rą zde gra do wa no w mu ze al nej pra cy 
do ro li ta blicz ki in for ma cyj nej. An na jest by łą po li cjant ką, wy rzu co -
ną z pra cy w wy ni ku fał szy we go do no su. Wszyst kie są wście kłe i zde -
ter mi no wa ne, aby do ko nać kra dzie ży i za ro bić 100 mi lio nów do la -
rów, któ re zmie ni ły by ich wa run ki ży cio we i po zwo li ły ode grać się 
na lu dziach, któ rzy je skrzyw dzi li. Czy im się to uda? Czy znaj dą 
wspól ny ję zyk przy ta kiej róż ni cy cha rak te rów? Czy otrzy ma ją obie -
ca ne 100 mi lio nów do la rów? I co za mie rza ją zro bić z tak nie wy obra -
żal ną i nie do rzecz ną su mą pie nię dzy? Na te py ta nia od po wie dzi szu -
kać bę dzie wo dzi sław ska pu blicz ność. 

Spek takl „Bab ski prze kręt” od bę dzie się w nie dzie lę, 7 li sto pa da 
br. o go dzi nie 18:00. Ob sa da wy mien nie: Ol ga Bo rys, Jo an na Chu -
łek, Ma tyl da Da mięc ka, Ewa Ku kliń ska, Ali cja Kwiat kow ska, Mał -
go rza ta Le wiń ska, Lau ra Sa moj ło wicz, Aga ta Za łęc ka. 

Bi le ty w ce nie 80 zł do stęp ne na stro nie www.wck.wo dzi slaw -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. 

Za kup bi le tu jest rów no znacz ny z za po zna niem się z re gu la mi -
nem. Wa run ki uczest nic twa w wy da rze niach okre śla Re gu la min 
udzia łu w se an sach Ki na Pe gaz oraz w in nych wy da rze niach ar ty -
stycz nych w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry w trak cie pan de mii 
COVID-19 w Pol sce. 

Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do od wo ła nia/prze nie sie nia 
im pre zy w ra zie wpro wa dze nia ob ostrzeń w wal ce z COVID-19. red.

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. 

Wszyst ko za czę ło się 30 lat te mu na ko ry ta -
rzu aka de mi ka w Zie lo nej Gó rze. To tam 
człon ko wie Raz Dwa Trzy za gra li ze so bą 
po raz pierw szy. 

Od po cząt ku kon se kwent nie trzy ma ją się 
z da la od ma in stre amu i bla sku fle szy. Ich 

zna kiem roz po znaw czym po zo sta je mi -
strzow skie po łą cze nie nie ba nal ne go ta len tu 
li te rac kie go Ada ma No wa ka z praw dzi wą 
mu zycz ną fi ne zją je go ko le gów. 

Cha rak te ry stycz ny styl po zwo lił im nie 
tyl ko na two rze nie wła snych utwo rów, ale 
też na bra wu ro wą in ter pre ta cję tek stów mi -
strzów – Agniesz ki Osiec kiej i Woj cie cha 
Mły nar skie go. Zro bi li to po swo je mu, z peł -
nym sza cun kiem dla pier wo wzo rów. 

Naj więk szą sym pa tię pu blicz no ści zdo by li 
jed nak dzię ki swo im kon cer tom, pod czas 
któ rych moż na na wią zać z mu zy ka mi praw -
dzi wą więź. I dla te go wła śnie – kon cer tu jąc 
– świę tu ją 30. uro dzi ny. – Bez wiel kich fet, 
aka de mii i trans mi sji, pra gnie my uczcić Na -
szą z Wa mi przy jaźń i wy ra zić wdzięcz ność 
za to, że z na mi je ste ście, bo te 30 lat mi nę ło 
nam jak je den kon cert – mó wią ar ty ści. 

Ze spół Raz Dwa Trzy wy stą pi w Wo -
dzi sław skim Cen trum Kul tu ry 25 li sto pa -
da o go dzi nie 18: 00. Bi le ty w ce nie 110 zł 
do stęp ne na stro nie www.wck.wo dzi slaw -
-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. 

Za kup bi le tu jest rów no znacz ny z za po -
zna niem się z re gu la mi nem. Wa run ki 
uczest nic twa w wy da rze niach okre śla Re gu -
la min udzia łu w se an sach Ki na Pe gaz oraz 
w in nych wy da rze niach ar ty stycz nych 
w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry w trak -
cie pan de mii COVID-19 w Pol sce. 

Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo 
do od wo ła nia/prze nie sie nia im pre zy w ra -
zie wpro wa dze nia ob ostrzeń w wal ce 
z COVID-19. red.

Raz Dwa Trzy w WCK Spektakl „Babski przekręt” 
w WCKarchiw

um
 zespołu



wrzesień 2021 nr 914

/  SPORT

Po ze szło rocz nej pierw szej edy cji Wo dzi sław ski 
Du ath lon za do mo wił się w ka len da rzu im prez 
spor to wych or ga ni zo wa nych przez MOSiR 
„CENTRUM”. Dru ga edy cja od by ła się w nie -
dzie lę, 8 sierp nia w Ro dzin nym Par ku Roz ryw ki 
„Trzy Wzgó rza”. Za wo dy ukoń czy ło in dy wi du al -
nie 38 uczest ni ków oraz 8 szta fet dwu oso bo wych. 

Za da niem star tu ją cych by ło prze bie gnię -
cie 3 km, na stęp nie prze je cha nie na ro we -
rze 10 km oraz po now nie 1,5 km bie gu. 

Wiel kie gra tu la cje dla zwy cięz ców i ogrom ne 
bra wa dla wszyst kich, któ rzy pod ję li du ath lo no -
we wy zwa nie! Cie szy fakt, że wra ca cie ry wa li zo -
wać do Ro dzin ne go Par ku Roz ryw ki „Trzy 
Wzgó rza”. 

Po dzię ko wa nia na le żą się sę dzie mu To ma szo -
wi Ha jew skie mu, któ ry po dob nie jak w ubie głym 
ro ku bez kom pro mi so wo czu wał nad re gu la mi no -
wym prze bie giem im pre zy. Tra dy cyj ne już po dzię -
ko wa nia dla Jar osława Świ ty za komentowanie wy -
da rze nia. Dzię ku je my tak że ra tow ni kom me dycz -
nym z fir my Fi re -Med oraz wo lon ta riu szom 
z MKP Od ra Cen trum Wo dzi sław Ślą ski za po -
moc w za bez pie cze niu im pre zy. 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).

28 sierp nia br. na te re nie Ro dzin ne go Par ku Roz ryw ki „Trzy Wzgó -
rza” od bę dą się 1. Otwar te Za wo dy w Bia th lo no wym Nor dic Wal -
king. W wy da rze niu mo gą wziąć udział za rów no li cen cjo no wa ni za -
wod ni cy, jak i ama to rzy. 

W za wo dach mo że uczestniczyć każ dy (ama tor oraz li cen cjo no -
wa ny za wod nik), kto ukoń czył 18 rok ży cia. Wa run kiem udzia łu 
w wy da rze niu jest przed sta wie nie ak tu al ne go za świad cze nia le kar -
skie go o bra ku prze ciw wska zań do udzia łu w wy ści gu lub wła sno -
ręcz ne zło że nie pod pi su pod oświad cze niem o zdol no ści do udzia łu 
w im pre zie na wła sną od po wie dzial ność. 

Udział w 1. Otwar tych Za wo dach w Bia th lo no wym Nor dic 
Wal king na le ży zgło sić elek tro nicz ne – sprawdź na stro nie www.wo -
dzi slaw -sla ski.pl. Za pi sy trwa ją do 26 sierp nia 2021 ro ku. Po tym ter -
mi nie zgło sze nia moż li we bę dą tyl ko w biu rze za wo dów (w przy pad -
ku wol nych miejsc). 
 
HAR MO NO GRAM ZA WO DÓW 
• godz. 10:00-11:15 – przyj mo wa nie zgło szeń i wy da wa nie nu me rów w biu rze 

za wo dów, 
• godz. 10:15-11:40 – każ dy uczest nik w tym cza sie mo że wziąć udział w prze -

szko le niu strze lec kim i wy ko nać pięć prób nych strza łów, 
• godz. 11:45 – wspól na roz grzew ka wszyst kich uczest ni ków, 
• godz. 12:00 – start za wo dów, in dy wi du al nie co 60 se kund. 
 
Każ dy z uczest ni ków bę dzie miał do po ko na nia trzy okrą że nia po jed nym ki lo me -
trze. Po pierw szym i dru gim okrą że niu za wod ni cy po dą żą na strzel ni cę i od da -
dzą pięć strza łów w po zy cji le żą cej z od le gło ści 50 m do tar czy o śred ni cy 11 cm. 
Za każ dy nie tra fio ny strzał za wod nik do dat ko wo bę dzie mu siał po ko nać run dę 
kar ną 100 m. 
 
OPŁATY 
a) 20 zł do 26.08.2021 r. (szyb kie płat no ści on li ne), 
b) 30 zł (go tów ka) – opła ta wnie sio na w biu rze za wo dów. 
Opła ta star to wa nie pod le ga zwro to wi. 
 
Or ga ni za to rem wy da rze nia jest Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji 
„CENTRUM” oraz UKS Strzał Wo dzi sław Ślą ski, współ or ga ni za -
to rem zaś MKP Od ra Cen trum Wo dzi sław Ślą ski. red. 

W Ro dzin nym Par ku Roz ryw ki „Trzy 
Wzgó rza” od by ły się 3. Otwar te Mi strzo -
stwa Wo dzi sła wia Ślą skie go w Bu le. Ze 
wzglę du na ob ostrze nia zwią za ne 
z COVID-19 w ze szłym ro ku Mi strzo stwa 
się nie od by ły. Pod czas te go rocz nych roz -

grywek du ble ty ry wa li zo wa ły na bu lo dro -
mach w Ro dzin nym Par ku Roz ryw ki sys te -
mem „każ dy z każ dym”. Kla sy fi ka cja koń -
co wa przed sta wia ła się na stę pu ją co: 
•  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

3. Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego 
w Bule rozstrzygnięte

Nagrodzeni uczestnicy na podium 
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Nauka pływania

1. Otwarte Zawody 
w Biathlonowym Nordic Walking

Wodzisławski Duathlon

D
S D

ron

OPEN KOBIETY: 
1. miej sce – Jo an na Li ro – Biel sko -

-Bia ła 
2. miej sce – Mag da le na Jar mu ła 

– Ra ci bórz 
3. miej sce – San dra Te leuc ka – Jan -

ko wi ce Rudz kie 

OPEN MĘŻCZYŹNI: 
1. miej sce – Grze gorz Wojt czak 

– Wro cław 
2. miej sce – Prze my sław Py rek 

– Oświę cim 
3. miej sce – Krzysz tof Przy by łow ski 

– Ka to wi ce 

DRUŻYNA OPEN: 
1. miej sce – Ma ciej Ga we łek i To biasz 

Oszek – Ryb nik 
2. miej sce – Mi ro sław Jar mu ła i Da -

riusz Fir lej – Kietrz 
3. miej sce – Mar cin Ga we łek i Prze -

my sław Król – Ryb nik 

Wśród najlepszych mieszkańców 
Wodzisławia Śląskiego 
uplasowali się: 
 
1. miej sce – Mi chał Rysz ka 
2. miej sce – Ma rek Sku pień 
3. miej sce – Ar ka diusz Ko wol

KLA SY FI KA CJA:
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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). 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 można znaleźć 
na stronie internetowej www.spis.gov.pl. red.

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.

CEN TRUM AK TYW NO ŚCI SPO ŁECZ NEJ W WO DZI -
SŁA WIU ŚLĄ SKIM ZA PRA SZA DO WSPÓL NE GO 
ŚWIĘ TO WA NIA PIERW SZYCH URO DZIN.  
– 27 SIERP NIA W GO DZI NACH OD 11:00 DO 14:00 
OD WIEDŹ CIE CAS PRZY UL. STY CZYŃ SKIE GO 2 
I ŚWIĘ TUJ CIE RA ZEM Z NA MI – ZA CHĘ CA KA RI NA 
PO WA ŁA, KTÓ RA JEST OSO BĄ WY ZNA CZO NĄ 
DO KON TAK TO WA NIA SIĘ I WSPÓŁ PRA CY Z TRZE -
CIM SEK TO REM. 

 
Cen trum Ak tyw no ści Spo łecz nej w Wo dzi sła wiu Ślą skim to miej -
sce prze zna czo ne dla or ga ni za cji po za rzą do wych. Do dys po zy cji or -
ga ni za cji non -pro fit po zo sta ją pięk nie wy re mon to wa ne sa le do prze -
cho wy wa nia do ku men ta cji, po miesz cze nia biu ro we z peł nym wy po -
sa że niem, do stę pem do in ter ne tu, sa le kon fe ren cyj ne, a tak że za ple -
cze so cjal no -sa ni tar ne. W no wo cze snych po miesz cze niach 
CAS znaj du je się tak że miej sce dla osób, któ re ma ją po mysł, czas 
i ener gię, by zro bić coś do bre go dla in nych. 

Do za dań CAS na le ży dzia łal ność na rzecz miesz kań ców Wo dzi -
sła wia Ślą skie go, roz wo ju spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, współ pra -
ca z trze cim sek to rem, a tak że two rze nie przy ja znych wa run ków dla 
dzia łal no ści spo łecz nej. Nie wąt pli wie, naj waż niej szym aspek tem 
dzia łań po dej mo wa nych w wo dzi sław skim Cen trum jest bu do wa -
nie wię zi mię dzy ludź mi na le żą cy mi do trze cie go sek to ra. 

Cen trum słu ży roz wi ja niu dia lo gu spo łecz ne go i part nerstw, 
wspie ra ak tyw no ści or ga ni za cji po za rzą do wych oraz ideę wo lon ta -
ria tu, roz wi ja świa do mość spo łecz ną miesz kań ców i wspie ra ich w re -
ali za cji ini cja tyw w tym za kre sie. 

– CAS roz po czął swo ją dzia łal ność w trud nym okre sie, kie dy to 
przy szło nam zmie rzyć się z epi de mią COVID-19. Pan de mia wpły -
nę ła nie tyl ko na dzia ła nia do tych czas pro wa dzo ne przez or ga ni za -
cje, ale też na pod ję cie przez nie no wych ak tyw no ści. Cho dzi tu o za -
da nia, któ rych przed pan de mią da na or ga ni za cja nie pro wa dzi ła, 
a w kon se kwen cji bie żą cej sy tu acji zde cy do wa ła się pod jąć, czy to wo -
bec swo ich do tych cza so wych, czy też no wych grup od bior ców. Nie 
cho dzi tu o no we for my dzia łań, np. prze nie sie nie za jęć do in ter ne -
tu, ale o zu peł nie no we ak tyw no ści, np. szy cie ma se czek ochron nych 
dla miesz kań ców czy pra cow ni ków służ by zdro wia, pro mo wa nie wo -
dzi sław skich re stau ra cji, by jak naj więk sza gru pa od bior ców wspar ła 
ich w trud nym cza sie, wspar cie fi nan so we, rze czo we dla po trze bu ją -
cych – prze ka zu je Ka ri na Po wa ła. red.

Rozkład jazdy autobusów 
teraz również w aplikacji

Pierwsze urodziny CAS-u


