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8 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu, którego celem jest wspomaganie tworzenia i rozwoju partnerstwa między sektorami publicznym i pozarządowym w mieście

GMINA TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA
Ustawowe zadanie, jakim jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, w wielu
jednostkach samorządu terytorialnego jest
realizowane w stopniu niewystarczającym.
Spowodowane jest to nieznajomością specyfiki organizacji pozarządowych, brakiem
procedur, a także sprawdzonych rozwiązań,
które mogłyby przyczynić się do przygotowywania i uchwalania takich programów.
- Miasto nie jest w stanie zidentyfikować
wszystkich obszarów, gdzie potrzebna jest

i śląskiego. Obok naszego miasta w programie udział biorą: Blachownia, Gliwice, Janów, Jastrzębie Zdrój, Konopiska, Mikołów,
Mykanów, Poczesna, Rudnik, Tychy, Milanówek, Mława i Piaseczno.
Całość projektu finansuje fundusz dla organizacji pozarządowych, który został stworzony przez rządy Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Polski.
Na pierwszym spotkaniu zjawiło się około 15 przedstawicieli organizacji pozarządo-

Przedstawiciele Instytutu Inicjatyw Pozarządowych omawiali zasady programu.
jakaś interwencja – mówi prezydent miasta
Mieczysław Kieca. Dlatego właśnie Instytut Inicjatyw Pozarządowych, którego misją
jest wspieranie inicjatyw pozarządowych,
a szczególnie przyczynianie się do rozwoju
sektora pozarządowego w Polsce, rozpoczął
program partnerstwa lokalnego „Gmina - tu
wszystko się zaczyna”. Do projektu tego
przystąpił także Wodzisław Śląski. Jego celem jest opracowanie i przyjęcie programu
współpracy przez organizacje pozarządowe
i władze samorządowe.
- Działamy według zasady: lepsze jest
wrogiem dobrego, czyli nawet wtedy , gdy relacje między organizacjami a władzami miasta są dobre, to uważamy, że zawsze mogą
być jeszcze lepsze – mówi dyrektor Instytutu
Inicjatyw Pozarządowych Grzegorz Całek.
W projekcie uczestniczy 14 gmin różnej
wielkości z województw mazowieckiego

wych, podczas gdy w samym Wodzisławiu
Śl. jest ich zarejestrowanych kilkadziesiąt.
Na kilka wysłanych zaproszeń nie doczekano
się odpowiedzi.
- Spotkania te pomogą nam zweryfikować
pogląd na to, które organizacje istnieją tylko
tak jakby na papierze, a które chcą faktycznie
działać – mówi prezydent miasta Mieczysław
Kieca. - My nie weryfikujemy liczby. Każda
organizacja działa samodzielnie, natomiast
korzystają one z finansowego wsparcia miasta. Ważne jest więc, aby pieniądze miejskie
trafiały do tych organizacji, które naprawdę
przełożą je na efekty, a nie do tych, które tylko gdzieś istnieją – dodaje prezydent.
Podczas spotkania przedstawiciele IIP
omówili zasady programu oraz korzyści
z niego wynikające.
- Po pierwszym spotkaniu mogę przyznać,
że organizatorzy realizują swoje założenia

zawarte w programie – stwierdza Anna Koczy z Towarzystwa Charytatywnego „Rodzina”. - Tego typu akcja nie zaszkodzi naszemu miastu, a wręcz przeciwnie. Z pewnością
wszyscy coś z niej wyniesiemy – dodaje.
Instytut dokonywać będzie analizy dotychczasowej sytuacji w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obecni
na spotkaniu w USC byli zgodni co do tego,
że jest to bardzo dobry pomysł na poprawę
współpracy na linii organizacje – władze
miasta.
- Program ten to naprawdę ciekawa
inicjatywa. Często nie zdajemy sobie nawet
sprawy, jaki potencjał drzemie w różnego
typu organizacjach. Oprócz teorii zorganizowano także warsztaty praktyczne, podczas
których mieliśmy okazję poznać się nawzajem
– mówi Teresa Kroczek z Wodzisławskiego
Stowarzyszenia Amazonek. Podobnego zdania jest Piotr Maciuga z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radlinie II. - Sądzę, że jest to
trafne i przydatne rozwiązanie. Dzięki temu
programowi można będzie się lepiej porozumieć z Urzędem Miasta – mówi naczelnik
OSP.
W trakcie zebrania przedstawiciele organizacji pozarządowych wypełniali ankietę,
w której mieli okazję m.in. przedstawić swoją wizję współpracy z samorządem.
- Mam nadzieję, że wiele korzyści z tych
szkoleń wyniosą także urzędnicy i osoby,
które będą miały styczność z organizacjami
pozarządowymi. Tak naprawdę niewiele jest
osób, które dokładnie wiedzą czym jest trzeci
sektor – mówi Anna Koczy.
Kolejne spotkanie odbędzie się już
6 maja o godz. 17.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego.
- Do wzięcia udziału w projekcie zachęcamy wolontariuszy, członków klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń
i innych organizacji pozarządowych – mówi
Barbara Chrobok, rzecznik wodzisławskiego magistratu. Aktywny udział w projekcie stwarza możliwość wyrażenia swoich oczekiwań w stosunku do współpracy
z samorządem, omówienia dotychczasowych
problemów i zgłoszenia pomysłów nowych
rozwiązań, które powinny znaleźć się w programie współpracy.
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Konstytucji 3 Maja
10.30 – Zbiórka uczestników uroczystości
		 przy Muzeum ( wraz z orkiestrą
		 i pocztami sztandarowymi)
10.40 – Przemarsz do Kościoła WNMP
11.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny
12.00 – Przemarsz pod Pomnik Bohate		 rów Powstań Śląskich
12.10 – Uroczystości

pod

pomnikiem

		 (wystąpienia, złożenie kwiatów)
12.20 – zakończenie uroczystości.

LOKALNIE + NIEBANALNIE

WIEŚCI Z SESJI
Obrady XXI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego odbyły się 27 marca. Tradycyjnie już sesję otworzył przewodniczący Lech
Litwora. Następnie prezydent Mieczysław
Kieca przedstawił informacje o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami oraz o sposobie realizacji interpelacji radnych.
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
Zaproszeni przez Przewodniczącego Rady
goście przedstawili wszystkim uczestnikom
sesji informacje na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
Analizę wyników statystycznych Prokuratury
Rejonowej za rok 2007 przedstawiła prokurator Ewa Świątkowska-Stec. Poinformowała

GRAFICZNY PROBLEM
Komendant Powiatowy Policji Dariusz
Ostrowski poinformował o spadku ilości wszczętych postępowań oraz stwierdzonych przestępstw. W 2007 r., w porównaniu do roku
2006, nastąpił również znaczny spadek liczby
wypadków drogowych, a także zmalała liczba
osób rannych w wypadkach. Niestety zanotowano wzrost ofiar śmiertelnych. Komendant
odpowiadał na wiele pytań zadawanych przez
radnych, jednak największa dyskusja rozgorzała przy temacie szkody na mieniu. Radny Jan
Grabowiecki przedstawił problem graffiti, które
szpecą budynki i inne obiekty. Ostrowski przyznał, że jest to problem wielu miast. – Wykrycie
tego typu wykroczeń jest niezwykle trudne, gdyż

im środki wyłącznie na inwestycje, zaistniała
potrzeba zabezpieczenia środków na zadania
w zakresie kultury i sportu. - Chcę, aby imprezy kulturalne i sportowe odbywały się nie tylko
na Rynku, w centrum miasta, ale również we
wszystkich dzielnicach Wodzisławia, stąd moja
propozycja, aby zabezpieczyć środki na ten
cel - powiedział prezydent miasta Mieczysław
Kieca. Z wolnych środków dokonane zostaną
m.in. inwestycje na obiektach MOSiR, przekazana zostanie dotacja dla WCK na zakup sprzętu oświetleniowego. Część środków została
przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne
dla pracowników Urzędu Miasta, które obecnie
są najniższe w Subregionie. Na podwyżki będą
mogli liczyć przede wszystkim pracownicy
o najniższym stopniu zaszeregowania. Zabezpieczono środki na remont ul. Rogowskiej jako
dofinansowanie do inwestycji Rady Dzielnicy
Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka oraz na remont boiska do siatkówki za blokiem nr 27 przy
ul. 26 Marca. Przeznaczono również środki na
konieczne remonty budynku Urzędu Miasta
(m.in. budynek 4b). Sporządzony zostanie projekt zagospodarowania Cmentarza Komunalnego, a także możliwe będzie dokończenie inwentaryzacji gminnych lokali mieszkalnych.
PRZYGOTOWUJĄ INWESTYCJE
Informacji na temat stanu przygotowania
miasta do aplikowania o środki strukturalne
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki udzielił prezydent miasta.
W trybie pozakonkursowym w ramach RPO
sfinansowane zostaną projekty: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. (etap I i II) oraz System
Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl.
W trybie konkursowym natomiast miasto przygotowuje inwestycje: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi
(ul. Michalskiego). W konkursach dotyczących
placówek oświatowych, gdzie konkurencja jest
największa, rywalizują ze sobą następujące inwestycje: przebudowa basenu przy SP3 wraz
z rozbudową budynku szkoły, budowa sali
gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i zagospodarowanie terenu szkolnego
w dzielnicy Radlin. Oprócz wyżej wymienionych inwestycji miasto przygotowało także
inne projekty, m.in.: stworzenie miejskiego
zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego czy zagospodarowanie na cele
rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów na
os. XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki.
Radni miejscy spotkają się ponownie na sali
obrad 24 kwietnia. Wtedy też głosować będą
m.in. nad regulaminem utrzymania porządku
i czystości, który jako akt prawa miejscowego,
określać będzie zasady obowiązujące na terenie
naszego miasta.
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AKCJA „WRAK”

ona obecnych, że na przestrzeni ubiegłego roku
w Prokuraturze Rejonowej zanotowano 4314
postępowań. To o 1308 mniej od liczby wpływu spraw zarejestrowanych w 2006 r.
Informacje z działań jednostek ochrony
przeciwpożarowej przedstawił Jacek Filas,
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
W 2007 r. na terenie powiatu wodzisławskiego
straż interweniowała 1838 razy. Zanotowano
więc wzrost interwencji w stosunku do roku
2006 o 12,6 proc.
O bezpieczeństwie i porządku publicznym w 2007 r. w zakresie działań i kompetencji Straży Miejskiej mówił starszy inspektor
Zdzisław Chamiga. Jednostka podjęła w tym
okresie 4568 interwencji. Dotyczyły one m.in.
naruszania porządku i spokoju publicznego,
niezachowania należytych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierząt, kontrolowania ruchu
drogowego czy zaśmiecania miejsc publicznych. Na tę ostatnią kwestię szczególną uwagę
zwrócił radny Jan Grabowiecki. – Mieszkańcy
nie wywiązują się z obowiązku wywozu odpadów stałych – mówił radny. Ponadto przedstawił on problem nieutrzymania czystości przy
przystanku autobusowym na ul. Radlińskiej,
który jest w fatalnym stanie.
Radni wysłuchali także informacji na temat
bezpieczeństwa przygotowanych przez Miejski
Inspektorat Obrony Cywilnej.

dzieje się to zwykle nocą – mówi komendant.
- Aby ukarać sprawcę, należy go złapać na gorącym uczynku. Ponadto większość tych spraw
zalicza się do wykroczeń, gdyż koszty nie przekraczają 250 zł – dodaje.
Komendant zapewnił radnych, że będzie
się starał, aby tego typu wykroczeń było jak
najmniej.
RADNI UCHWALILI
Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych. Przegłosowano
także uchwałę o wykonywaniu ustawowych
obowiązków Straży Miejskiej na terenie gminy
Gorzyce, która będzie pokrywała koszty utrzymania strażnika pełniącego obowiązki na jej
terytorium.
Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta pozwoliło na zwiększenie przychodów o wolne środki pozostałe z roku 2007
w kwocie 3 164 910 zł. Część kwoty przeznaczono na zadania Rad Dzielnic w zakresie kultury i sportu. W związku z tym, że w bieżącym
roku Rady Dzielnic przeznaczyły przyznane

W kwietniu Straż Miejska rozpoczęła inicjatywę, której celem jest oczyszczanie miasta z porzuconych pojazdów oraz poinformowanie mieszkańców o tym, co można zrobić ze starymi autami.
Strażnicy apelują do właścicieli samochodów pozostawionych w miejscach powodujących bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwracają się również do tych, którzy
wprawdzie zostawili pojazd prawidłowo zaparkowany na dozwolonym terenie, jednak jego stan
techniczny wskazuje na porzucenie. Niewykluczone, że taki pojazd stwarza zagrożenie bezpieczeństwa przez sam fakt pozostawienia go w miejscu ogólnie dostępnym.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel pojazdu silnikowego musi mieć wykupione OC od momentu zarejestrowania pojazdu do jego wyrejestrowania. Nieważne, w jakim
jest stanie i czy jest użytkowany. W przypadku braku OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
może wymierzyć surową karę – przestrzega Janusz Lipiński, komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śl.
Właściciele porzuconych pojazdów powinni niezwłocznie je usunąć. W przypadku braku reakcji na apel strażników każdy pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego
stan wskazuje na to, że nie jest używany, może na podstawie art. 50a Kodeksu Drogowego zostać
usunięty z drogi przez Straż Miejską lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Niezależnie
od kosztów odholowania i opłaty za przetrzymywanie takiego pojazdu na parkingu strzeżonym, za
porzucenie pojazdu Sąd Grodzki może wymierzyć karę grzywny do 5 tys. zł.
Na terenie powiatu wodzisławskiego działają firmy, które bezpłatnie przyjmą do kasacji kompletne pojazdy. Są to Leta Auto- Test sp. z o.o. przy ul. Młodzieżowej 67B w Wodzisławiu Śl.
i firma PHU OLMET przy ul. Wolności w Mszanie (tel.032-4720777) 		
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Wyrazy
głębokiego współczucia
Panu

Pawłowi Porwołowi
z powodu śmierci ojca

składa dyrekcja
i pracownicy Muzeum

TWARZĄ W TWARZ

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ

Od dłuższego czasu mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego czekają na widoczne
zmiany gwarantujące rozwój gospodarczy
miasta. Niektórzy twierdzą, że władze miasta mają dużo planów, niestety gorzej z ich
realizacją. Z tego powodu przygotowałam
kilka pytań do zastępcy prezydenta miasta
Dariusza Szymczaka.

Redakcja: Ostatnio dowiedzieliśmy się,
że w Wodzisławiu nie będzie budowana galeria handlowa Focus Park. Czy jest jednak
szansa, że podobna galeria w Wodzisławiu
powstanie?
Dariusz Szymczak: Focus Park to inwestycja, która cieszyła się największym zainteresowaniem mieszkańców. Taki nowoczesny,
wielkopowierzchniowy obiekt handlowo-rozrywkowy, zwiększający atrakcyjność miasta,
jest potrzebny w Wodzisławiu. Ostateczna decyzja o inwestycji zapada jednak po rozpoznaniu technicznych możliwości jej realizacji. Po
wykonaniu badań geologicznych okazało się,
że teren nie spełnia wymogów posadowienia
tak olbrzymiego obiektu jakim jest centrum
handlowo-rozrywkowe. Inwestor jest nadal
zainteresowany Wodzisławiem. Powstanie jednak na pewno Galeria Wodzisław na terenach
dworca PKS, której budowa powinna ruszyć
z końcem 2008 roku. Coraz bardziej realne są
również plany Galerii Odra.
Red.: O obecnym prezydencie mówi się
wizjoner. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?
D. Sz.: Pojawiają się takie opinie mieszkańców, ale – co cieszy - również inwestorów.
Oznacza to, że miasto ma konkretnego gospodarza, który potrafi wyznaczyć kierunki i wizję
rozwoju miasta. Od tego musi zacząć każdy
prezydent, a pamiętajmy, że jednym z naszych
pierwszych zadań było zbudowanie strategii
rozwoju miasta. Na bazie mojego doświadczenia pracy z prezydentem mogę powiedzieć, że
Kieca jest zarówno wizjonerem, jak i realistą.
Potrafi egzekwować od współpracowników
realizację zadań i wyznaczonych celów. Natomiast miasto bez wizji nie ma przyszłości.
Proszę sobie przypomnieć, wizja drogi głównej południowej, przekreślona przez wszystkie
poprzednie ekipy samorządowe, w tej chwili
się urealnia. Pozyskaliśmy środki z Urzędu
Marszałkowskiego na opracowanie koncepcji
planistyczno-przestrzennej tej drogi. Drugim
przykładem może być Galeria Odra. Stworzenie wizji było punktem wyjścia rozmów z konkretnymi inwestorami.
Red.: Właśnie, jaki jest dalszy los Galerii
ODRA?
D. Sz.: Jeden z potencjalnych inwestorów
opracował koncepcję. Obecnie trwają już konkretne rozmowy z czterema firmami, które są
zainteresowane realizacją tej inwestycji. Mamy
nadzieję, że uda się możliwie najkorzystniej
zagospodarować ten teren. Spodziewamy się
tutaj dużego obiektu handlowo-usługowego,
kina, hotelu oraz maksymalnie szerokiego zakresu modernizacji stadionu i trybun.
Red.: Nasze miasto jest coraz bardziej
zatłoczone, przejazd w godzinach szczytu

wymaga od nas dużej cierpliwości. Od lat
słyszymy o budowie drogi, która ma udrożnić ruch w centrum miasta. Kiedy możemy
spodziewać się pierwszych prac?
D. Sz.: Rozwiązanie problemów komunikacyjnych Wodzisławia jest konieczne. Prace
będą prowadzone w różnych miejscach miasta.
Największą inwestycją drogową będzie udrożnienie ruchu w centrum miasta od ul. Pszowskiej do ul. Marklowickiej wraz z przebudową
mostu na ul. Matuszczyka, budową ronda na
skrzyżowaniu Radlińska / Matuszczyka, budową nowego odcinka od Tesco do ul. Rybnickiej

oraz nowego wiaduktu nad torami. Inwestycja
jest na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej, a rozpoczęcie prac nastąpi w drugim
kwartale 2009r. Przebudowa skrzyżowania ul.
Pszowskiej z ul. Matuszczyka rozpocznie się
jednak już wcześniej, bo we wrześniu bieżącego roku. Docelowo głównym rozwiązaniem
komunikacyjnym miasta będzie Droga Główna
Południowa, która jako południowa obwodnica
Wodzisławia połączy ul. Pszowską z węzłem
autostrady A1 w Mszanie.
Red.: Jeśli już mówimy o drogach. Wiemy, że są drogi miejskie, powiatowe i krajowe. Dla nas mieszkańców nie ma to jednak większego znaczenia. Oczekujemy, aby
wszystkie drogi były w bardzo dobrym stanie. Tak jednak nie jest, dlaczego?
D. Sz.: Generalnie wiemy jaki jest stan dróg
w Polsce. Jesteśmy w tej niekorzystnej sytuacji,
że nie jesteśmy miastem na prawach powiatu,
bo w takim mieście prezydent zarządza drogami miejskimi oraz drogami wyższych kategorii.
U nas jest inaczej, zarządzamy jedynie drogami
miejskimi. Jednak w ciągu ostatniego roku udało nam się z zarządcą dróg krajowych uzgodnić
budowę chodnika na Maruszach przy ul. Bogumińskiej, o co od lat wnioskowali mieszkańcy.
Miasto pokryje koszty projektu, zaś Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad koszty
jego budowy. Uzgodniono również szeroki zakres przebudowy ulicy Rybnickiej i Witosa od
granicy miasta z Radlinem do skrzyżowania ul.
Witosa / Targowa. Projekt jest już zatwierdzony, wnieśliśmy bardzo dużo uwag udrażniających ruch, m.in. prawoskręt w ul. Chrobrego,
dodatkowy prawoskręt na rondzie przy ul. Jastrzębskiej (od red.: z ul. Rybnickiej w prawo
w ul. Kubsza) oraz skręt w lewo za rondem,

umożliwiający wjazd w ul. Kolejową, co
otworzy te tereny pod przyszłe inwestycje np.
budowę dużego sklepu wielkopowierzchniowego branży budowlanej. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, to pozyskaliśmy w zeszłym
roku środki na remont ponad 4 km chodników
w ciągu ul. Jastrzębskiej, Pszowskiej i Łużyckiej. Udało się nam ustalić zakres remontu ul.
Młodzieżowej, a więc drogi o dużej uciążliwości dla mieszkańców. Taki projekt będzie opracowywany w najbliższych miesiącach.
Red.: Miasto przygotowało ciekawą
ofertę terenów inwestycyjnych. Jakie jest
zainteresowanie potencjalnych inwestorów
tymi terenami?
D. Sz.: Miasto posiada różnorodną ofertę
terenów inwestycyjnych. Pierwsza grupa to tereny pod usługi. Rozmawiamy z potencjalnymi
inwestorami na temat terenów przy ul. Kolejowej oraz przy ul. Basenowej (od red.: teren po
byłym LOK). Przygotowaliśmy ofertę terenów
pod działalność przemysłową i ta oferta jest
najbardziej interesująca. Na terenach pokopalnianych na Wilchwach o łącznej powierzchni
100 hektarów miasto posiada niestety jedynie
8,5 hektara. Są to bardzo atrakcyjne tereny położone w sąsiedztwie budowanej autostrady.
Ponad 100 hektarów jest dostępnych dla inwestorów w dzielnicy Kokoszyce - mam tu na myśli Strefę Inwestycyjną Olszyny. Ten teren jest
rezerwowany pod bardzo dużego inwestora,
liczymy tutaj na firmy z przemysłu motoryzacyjnego lub ich kooperantów.
Trzecie grupa oferta to tereny pod budownictwo mieszkaniowe - tereny dotychczas
niezrealizowanego osiedla Batory. Według
deklaracji zainteresowanych inwestorów jest
możliwość budowy kompleksowego, dużego
osiedla mieszkaniowego łączącego zabudowę
szeregową i indywidualną.
Red.: Bardzo ważna jest promocja miasta. Jak Pan ocenia obecne działania promocyjne w porównaniu z latami ubiegłymi?
D. Sz.: Nie mam dokładnej informacji na temat promocji miasta w latach ubiegłych. Stworzyliśmy koncepcję promocji miasta – zarówno
w roku jubileuszowym, jak i na kolejne lata.

Staramy się promować przede wszystkim ofertę inwestycyjną Wodzisławia. Przygotowaliśmy w tym celu szczegółową ofertę wszystkich
terenów pod inwestycje – w formie drukowanej
i w internecie. Cieszymy się, że ta oferta oceniana
jest bardzo wysoko. Uczestniczymy w targach,
również zagranicznych – dla przykładu w kwietniu będziemy uczestniczyć w największych
targach inwestycyjnych w Republice Czeskiej
w Brnie. Nawiązujemy bezpośrednie kontakty
z inwestorami różnych branż np. hotelarskiej,
deweloperskiej oraz inwestorami branży przemysłowej. Liczymy na zainteresowanie firm
transportowych, spedycyjnych i produkcyjnych. Ze względu na wyjątkowo korzystne
położenie przy wlocie autostrady A1 do Polski
od początku 2008 roku promujemy Wodzisław
jako Południową Bramę Polski. Będzie to stałe
hasło promocyjne miasta.
Red.: Czy już widać pierwsze efekty
działań promocyjnych?
D. Sz.: Działania promocyjne owocują
ilością nawiązanych kontaktów. O efektach
świadczy to, że na każde zamierzenie inwestycyjne mamy kilku chętnych inwestorów.
Dobrym przykładem jest Galeria Odra. Duża
promocja tego projektu na skalę ogólnopolską
spowodowała, że o możliwościach inwestowania w Wodzisławiu firmy dowiedziały się z prasy i telewizji. ogólnopolskiej.
Red.: Każdy, kto przeglądał Pana CV,
zwrócił uwagę na Pana wykształcenie. Studia podyplomowe, MBA, języki obce, na ile
okazało się to pomocne w codziennej pracy?
D. Sz.: Każdego dnia wykorzystuję zarówno wiedzę jak i nabytą praktykę zawodową. Nie
wyobrażam sobie swojej pracy bez znajomości
języków obcych. W rozmowach z inwestorami
udaje mi się nawiązać bezpośredni kontakt. Inwestor, oprócz pierwszego pozytywnego wrażenia, otrzymuje konkretną informację, że jesteśmy w stanie z nim profesjonalnie i konkretnie
rozmawiać. Doświadczenie i wiedza są mi pomocne przy podejmowaniu bieżących decyzji.
Red.: Dziękuję za rozmowę i życzę Panu
i wszystkim mieszkańcom realizacji planów.
bach

„Rzeczywistość jest do zniesienia, gdyż jest niecała wiadoma. Dociera do nas w ułamkach
zdarzeń, w strzępach relacji” Zofia Nałkowska

PAMIĘĆ NA ZAWSZE POZOSTANIE

14 kwietnia w Wodzisławskim Centrum Kultury obchodzono 68. rocznicę Światowego Dnia
Pamięci Ofiar Katynia. Uroczystość poprzedzona została mszą św. w Kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w intencji ofiar zbrodni. Tuż po niej, goście zgromadzeni w sali widowiskowej WCK, przywitani zostali przez organizatora uroczystości – posła na Sejm RP Adama Gawędę. Ceremonię obchodów pod patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego Jerzego Rosoła
i Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecy poprowadził ksiądz Arkadiusz Wuwer.
68. rocznica Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia była okazją do przypomnienia bestialsko
zamordowanych polskich jeńców wojennych. O jednej z najstraszliwszych zbrodni popełnionej
na narodzie polskim mówili Wanda Sadlik, prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katyńskich oraz
Jerzy Pisowicz, członek stowarzyszenia. Wspomnieniami dotyczącymi najbliższych i rozterkami
związanymi z tą straszną zbrodnią podzielili się Wiesława Kiermaszek-Lamla, której ojciec był
więźniem obozu w Ostaszkowie oraz Roman Wistuba. Temat Katynia był w ich rodzinach zawsze
tematem bardzo delikatnym.
– Nie wolno było o tym mówić. Piętno Katynia ciążyło nad członkami naszej rodziny. Kto mówił
o Katyniu głośno, uznawany był za wroga porządku publicznego – opowiadał Roman Wistuba,
którego dziadek więziony był w Ostaszkowie.
Ceremonię uświetniły występy poetycko-muzyczne uczniów I Liceum Ogólnokształcącego,
zaś popularno-naukową prezentację multimedialną poprowadzili wychowankowie II LO pod kierunkiem Joachima Grabca.							
ak

Z HISTORII MIASTA

HISTORIA ZAPISANA W BUTELCE
Dzięki darczyńcom z Ruchu Autonomii
Śląska (Koło Żorsko-Wodzisławskie) Muzeum w Wodzisławiu Śląskim wzbogaciło się
o cenną butelkę miejscowego producenta wód
mineralnych, którym był Ignatz Frank. Mimo,
że zabytek ten stanowił przedmiot codziennego użytku około 100 lat temu, to do dziś zachowało się zaledwie parę egzemplarzy takich
butelek. W zbiorach wodzisławskiego Muzeum
znajdują się jeszcze dwie butelki tego rodzaju
i jeden kapsel ceramiczny.
Butelka została wykonana z zielonkawego
szkła, jej wysokość wynosi 22,5 cm, a pojemność 333 ml. Ma wyodrębnioną szyjkę zakończoną okapem. Na jej brzuścu widnieje wytłoczony w prostokątnej ramce napis: Apotheker
Ignatz Frank Loslau O/S. Butelki tego typu
zamykane były porcelanowymi kapslami, z odpowiednim napisem: APOTHEKE LOSLAU.

Wodzisław Śl., stara apteka, ok.1919 r.
Przy tej okazji rodzą się różne pytania, np.
kim był aptekarz Ignatz Frank? Gdzie znajdowała się jego manufaktura? Od kiedy przejął
aptekę wodzisławską ? Odpowiedź na te pytania nie jest łatwa, ponieważ większość źródeł
do dziejów miasta uległa zniszczeniu.
Jak informują akta metrykalne przechowywane w archiwum wodzisławskiego Urzędu Stanu Cywilnego, Ignatz Frank urodził się
23 kwietnia 1844 r., w Sułkowie (Zülkowitz),
koło Głubczyc. Był synem właściciela ziemskiego Franza i jego żony Teresy Meissner.
Ignatz Frank przeprowadził się do Wodzisławia
w kwietniu 1882 r. Jego żoną była wówczas
Maria Winkler, z którą miał co najmniej dwóch
synów: Franza oraz Ignatza, urodzonego w Wodzisławiu, a zmarłego w wieku niemowlęcym.
W Wodzisławiu rodzina Frank kupiła od
aptekarza pochodzenia żydowskiego, Ernsta
Hirschfelela, dom przy obecnej ulicy Styczyńskiego i Aptecznej za sumę 103 tysięcy marek.
W domu tym od 1818 r. znajdowała się apteka
założona przez Karla Śliwę (Schliwa).

Aby prowadzić aptekę koniecznością było
posiadanie odpowiedniej licencji, co wiązało
się ze zdaniem egzaminu na aptekarza przed
właściwą komisją. Do dziś zachował się dokument przechowywany w archiwum w Opolu
sporządzony dnia 10 czerwca 1882 r. Jest nią
przysięga aptekarska, którą Ignatz Frank złożył
w Rybniku przed specjalną powiatową komisją
lekarską. Oto jej treść:
„Ja, Ignatz Frank, przysięgam Bogu
Wszechmocnemu i Wszystkowiedzącemu, że po
tym, gdy jako aptekarz w Królewskim Państwie
uznany zostanę, jako królewskiego Majestatu
Prus i mojego Najjaśniejszego Pana poddany, wiernie i posłusznie, z całą wiedzą mojego
zawodu będę jak najlepiej wykonywał należne
obowiązki z tego wynikające, albo z wydawanych zarządzeń, a także moją należną wolą
i wiedzą.-Tak mi dopomóż Bóg!”.
Pod rotą przysięgi obowiązującej w powiecie rybnickim przynajmniej od początku XIX
w. znajduje się równie cenny, ręcznie sporządzony zapis:
„I dziś aptekarz pan Ignatz Frank stawił się
przed Radą Lekarską celem zatwierdzenia i egzamin zaliczył”.
Dokument ten uwierzytelnił Królewski
Krajowy Radca Janeab oraz Powiatowy Kwalifikator D. Almann. Dzięki temu dokumentowi mógł on prowadzić dalej miejską aptekę.
Inne dokumenty wspominają Ignatza Franka
jako człowieka rzetelnego i oddanego lecznictwu. Cieszył się także publicznym zaufaniem.
W 1912 r. został wybrany na przewodniczącego
wodzisławskiej Rady Miejskiej, w czasie kiedy
burmistrzem był dr Joseph Schneider.
Z przeprowadzonych kontroli wynika, że
apteka Ignatza Franka prowadzona była prawidłowo i rzetelnie. Świadczy o tym m. in. inspekcja odbyta w dniu 13 marca 1906 r., którą
przeprowadził radca, doktor medycyny, Flatters, właściciel apteki Siegert oraz powiatowy
lekarz dr Boretnes.
Oprócz funkcjonującej apteki, dodatkowym
źródłem dochodów Ignatza Franka było prowadzenie własnej rozlewni wód mineralnych.
Mogło się to wiązać z zapotrzebowaniem dla
założonego tu po 1874 r. szpitala miejskiego
(obecnie ul. Styczyńskiego 4). Obiekt ten został zamieniony później na dom starców i sierot.
Drugim obiektem, dla którego mogła być skierowana produkcja to sanatorium przeciwgruźlicze
na Wilchwach otwarte w 1895 r. Oprócz Ignatza
Franka wodę mineralną w Wodzisławiu produkował również Joseph Merkwa w zakładzie
przy dzisiejszej ulicy Daszyńskiego. Działały tu
również co najmniej dwa browary mogące mieć
również w asortymencie wodę mineralną. Był to
browar Markusa Katza zlokalizowany przy Rynku (2-4) oraz nieistniejący browar Carla Reicha
przy ulicy Konstancji 20a.
Szczęśliwie w zasobie opolskiego archiwum znalazł się rzut apteki i przylegającej do
niej rozlewni wód mineralnych, sporządzony
w 1914 r. przez miejscowego architekta Alfreda Bechera. Manufaktura wód mineralnych
Ignatza Franka, rozciągała się wzdłuż dzisiejszej ulicy Aptecznej i przylegała do wschodniej

ściany, starej, nieistniejącej już apteki. Wzniesiona była na planie wydłużonego prostokąta,
o wymiarach zewnętrznych 17 x 5,54 m.
Przygotowanie oraz produkcja wody mineralnej odbywała się w czterech pomieszczeniach. Pierwsze z nich to niewielka izba zwana
komorą (Kammer), która miała powierzchnię
łączną około 8,6 m2 (2,0 x 4,30). Pomieszczenie było odizolowane od sąsiadującej z nim hali
produkcyjnej. Od strony ulicy Aptecznej znaj-

wyższe o 20 cm. kryte były płaskim stropem.
Niestety nie posiadamy informacji z czego to
mogło wynikać. Najprawdopodobniej pierwsze
dwa pomieszczenia powstały wraz z apteką po
1822 r. i zostały zaadoptowane na magazyn,
a dwa kolejne wzniesiono w końcu XIX w., kiedy Ignatz Frank rozpoczął swą działalność. Tak
więc rozlewnia wód była obiektem powstałym
w dwóch fazach budowlanych.
Niestety obecnie nie posiadamy wzmianek
od kiedy Ignatz Frank rozpoczął produkcję.
Najpewniej nastąpiło to w ostatniej dekadzie
XIX w. Prowadził ją aż do śmierci. Ignatz
Frank zmarł 27 lutego 1913 r. dożywszy 69 lat
i został pochowany na wodzisławskim cmentarzu parafialnym. Produkcja jednak mogła być
kontynuowana jeszcze przez syna Franza. Miał
on jednak po śmierci ojca kłopoty z uzyskaniem
koncesji na dalsze prowadzenie apteki. W końcu udało mu się objąć spadek i przejąć aptekę.
Rozlewnia wód mineralnych działała zapewne
do 1915 r., a apteka prowadzona była przez
Frantza Franka do początku lat 30. XX w., kiedy nabyła ją rodzina aptekarzy Froeilich.
W marcu 1945 r. obiekt został zbombardowany, a następnie całkowicie rozebrany. Wznie-

Butelka i kapsel ceramiczny wodzisławskiej rozlewni wód Ignatza Franka, ok. 1905 r.
dowało się okno, zaś wejście do niego prowadziło od strony północnej.
Najważniejszym i największym pomieszczeniem wytwórni Ignatza Franka była hala produkcyjna nazwana na planie „Selterwasser Fabrik”.
Niegdyś pomieszczenie połączone było z zachodnią komorą, ale zapewne ze względów sanitarnych musiało być wyizolowane. Hala doświetlona
była dwoma oknami znajdującymi się od strony
północnej i południowej. Wejście prowadziło od
strony północnej. Produkcja odbywała się na powierzchni prawie 26 m2 (6,0 x 4,30 m).
Kolejnym pomieszczeniem była następna
komora (Kammer), o powierzchni łącznej 10,7
m2 (2,50 x 4,30). Nie miała ona okien, ani drzwi
zewnętrznych. Połączono ją z przechowalnią
gotowych produktów: „Flaschen Aufbewah”.
To ostatnie pomieszczenie było nieco mniejsze
od hali produkcyjnej i zajmowało około 25 m2
(4,75 x 4,30 m). Magazynek ten doświetlony
był jednym oknem, a komunikacja odbywała
się poprzez drzwi znajdujące się od strony północnej.
O ile apteka była piętrowa, to z planu wynika, że manufakturę wzniesiono jako obiekt
parterowy. Dwa pierwsze pomieszczenia od
strony apteki posiadały sklepienia i miały wysokość 2,60 m. Dwa kolejne pomieszczenia

siono tu nową kamienicę, która nie nawiązywała
już architektonicznie do budynku starej apteki.
Kontynuując funkcję tego miejsca, parter kamienicy przeznaczono na aptekę. Oprócz tego
ulicę wychodzącą z rynku nazwano Apteczną.
W aptece w okresie powojennym pracował znany miłośnik historii miasta, który przetłumaczył
dwie kroniki Franza Henkego – aptekarz Rudolf
Miłek. Niestety ekonomia sprawiła, że obecnie
prowadzenie apteki w tym miejscu przestało być
opłacalne, a jej miejsce zajął sklep z artykułami
przemysłowymi. W ten sposób po prawie 190
latach zanika tradycja tego miejsca.
Sama butelka jest niemym świadkiem historii, ale już nie takim anonimowym. Przetrwała czas wojen i zawieruch dziejowych. Była
w użytku około 100 lat temu. Nie ma już człowieka, który prowadził tu działalność, ani jego
grobu na miejscowym cmentarzu. Z manufaktury, jak dowiodły prace archeologiczne, nie pozostał kamień na kamieniu. Została tylko butelka
z wytłoczonym napisem: „Apotheker Ignatz
Frank…”. Tak na przekór historii. To, co wydawało się wieczne, zniknęło i przestało w końcu
mieć sens. Została tylko butelka, a przecież wyprodukowano ją z kruchego surowca, jakim jest
szkło. Ona miała najmniej szans na przetrwanie.
A jest.			
Sławomir Kulpa

ZZA SZKOLNEJ ŁAWY
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych po raz kolejny udowodnili, że w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych nie mają sobie równych

NAJLEPSI W POLSCE
4 kwiecień okazał się być szczęśliwym dniem dla uczniów Budowlanki. Wtedy bowiem siedmioro wychowanków placówki zajęło I miejsce w zawodach centralnych XXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które odbyły się w Wieluniu. Wodzisławska drużyna
pokonała 151 szkół biorących udział w olimpiadzie i otrzymała Puchar Ministra Infrastruktury.
Ten niekwestionowany sukces okupiony był długimi przygotowaniami nie tylko uczniów, którzy
zwycięsko przeszli przez eliminacje szkolne, okręgowe i centralne, ale także pedagogów. W tym
roku Budowlanka ustanowiła także nowy rekord pod względem największej ilości laureatów. Zwycięzcy uczniowie, przygotowani pod kierunkiem Tomasza Wardengi, zajęli następujące miejsca:
Tomasz Wróblewski – 1 miejsce, Bartłomiej Hołyński – 2 miejsce, Dawid Karliczek – 3 miejsce, Patrycja Galewska – 4 miejsce, Marcin Pypeć – 10 miejsce, Konrad Gajewski – 15 miejsce
i Krzysztof Szczepański – 33 miejsce. Po raz pierwszy zdarzyło się, by w klasyfikacji indywidualnej uczniowie placówki uplasowali się na czterech kolejnych pierwszych pozycjach.
Laureaci olimpiady zdobyli indeksy na wszystkie uczelnie techniczne w kraju oraz cenne nagrody.
ak
Tablica szkolna od zawsze kojarzy nam się z kredą i gąbką. Okazuje się jednak, że postęp
naukowo-techniczny wymusza zmianę sposobu kształcenia. Do tego wniosku doszła dyrekcja
Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Ekologicznie
w „Dziewiątce”
„Pierwszy dzień wiosny” to tytuł zajęć,
które miały na celu promowanie zachowania
przyjaznego środowisku a także oszczędność
surowców i energii. Akcja trwała od 26 do 31
marca. Przez ten okres uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 podejmowali się różnego rodzaju
działań, wpisujących się w myśl tegorocznego
hasła przyświecającego akcji – Sprzątanie świata. Autorem scenariusza do zajęć jest dyrektor
szkoły Wiesława Niemcewicz-Cierpiał.
- Dzieci brały udział w wielu ciekawych
przedsięwzięciach. Uczestniczyły w imprezie
tanecznej, na której obowiązywały gazetowe
kreacje, sprzątały teren osiedla, wykonywały
zielone czapeczki – mówi dyrektorka.
Młodzi ekolodzy uczyli się segregować
śmieci, wzięli również udział w wycieczce

do siedziby Służb Komunalnych Miasta oraz
wysłuchali prelekcji Tadeusza Dragona,
kierownika Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Obchody dnia wiosny zakończył
ekologiczny happening z udziałem uczniów
i rodziców, którzy przeszli ulicami osiedla.
W ramach przedsięwzięcia rozstrzygnięty został również konkurs na wiersz o tematyce ekologicznej, na który wpłynęło 17 prac. W kategorii klas od I do III nagrody otrzymali Klaudia
Wilk, Bartłomiej Gałwa i Barbara Galwas.
I miejsce w kategorii klas od IV do VI zdobyła
Klaudia Pietrzak. Drugą nagrodę przyznano
Monice Jakubiak, natomiast trzecie – Michalinie Głomb i Bronisławie Kamińskiej. Jury
przyznało także wyróżnienie, które powędrowało do Marioli Kamińskiej.
ak

Interaktywna nauka

3 nowoczesne tablice multimedialne wzbogaciły bazę dydaktyczną PCKU. Ich zastosowanie wpływa na poprawienie efektywności procesu nauczania oraz zwiększenie zaangażowania
uczniów i słuchaczy w trakcie lekcji. Dzięki
tablicom zajęcia są po prostu o wiele ciekawsze, gdyż w prosty i niekonwencjonalny sposób
można przedstawić całej klasie materiały multimedialne, a w dowolnej chwili zacząć nanosić
na nich własne uwagi, adnotacje czy rysunki.
- Interaktywne technologie dają możliwość
łatwego poruszania się po stronach internetowych, przywołania w odpowiednim czasie
potrzebnych zasobów edukacyjnych, wykorzystania aplikacji, tworzenia interaktywnych
symulacji i pokazują, że nowe technologie
służą nie tylko zabawie, ale mogą efektywnie
wspomóc zdobywanie wiedzy. Łatwy sposób
włączenia w ten proces słuchacza powinien
dać zamierzony efekt edukacyjny - mówi Piotr
Kauch, wicedyrektor PCKU. Możliwości, ja-

kie stwarza praca z tablicami są nieograniczone.
Podczas prowadzenia zajęć można wykorzystać
wszelkie dostępne materiały edukacyjne, takie
jak aplikacje komputerowe, filmy, skanowane
zdjęcia, mapy, schematy, tabele czy wszelkie
dokumenty.
- Zakup tablic interaktywnych wynika z potrzeby ciągłego unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły. Wielu naszych nauczycieli wykorzystuje podczas zajęć komputery i rzutniki
multimedialne, więc mam pewność, że tablice
nie będą jedynie efektownym wystrojem sal
lekcyjnych – mówi Jan Kopczyński, dyrektor
placówki.
Bardzo ważną cechą jest sama konstrukcja
tablicy. Została ona zaprojektowana do użytkowania w klasach, co oznacza, że jest bardzo
trwała i wytrzymała. Nie posiada ruchomych
części, jest łatwa do czyszczenia i w pełni interaktywna z podłączonym komputerem.
ak

Czterodniową akcję zakończył uroczysty happening.

INFORMATYCY Z KLAS TRZECICH

Miejski Konkurs Informatyczny odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 i wzięli w nim udział
uczniowie klas trzecich SP 3, 8, 9, 16 i 21.
Uczestnicy mieli do wykonania zadania związane z obsługą komputerów oraz ze znajomością
podstawowego oprogramowania. Rywalizację zwycięsko zakończył Artur Gorzolnik z SP 16, którego przygotowywała do konkursu Wirginia Borkowska. Drugie miejsce zdobyła Karolina Tytko
z SP 21. Informatyczne umiejętności zdobywała pod okiem Lucyny Tytko.
Zwycięzcy, jako przedstawiciele naszego miasta, pojadą na konkurs wojewódzki, który odbędzie się w Dąbrowie Górniczej.						
ak

NAUKA JĘZYKA
MOŻE BYĆ FAJNA

Nauczyciel PCKU Michał Weczerek wykorzystuje tablicę interaktywną podczas zajęć.

Wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 9 od niedawna mogą korzystać z multimedialnej pracowni językowej. W pracowni „Mentor Plus” znajdują się 24 stanowiska dla uczniów. Kiedy któryś
z nich chce udzielić odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczyciela, wystarczy, że wciśnie membranowy przycisk. Zaś sygnałem wywołania ucznia do odpowiedzi są świecące się na jego pulpicie
diody LED. Dodatkowo stanowiska wychowanków placówki wyposażone są w regulator siły głosu
w słuchawkach oraz wejście na dyktafon. Punktem centralnym pracowni jest pulpit nauczyciela.
- Wyposażenie sali w potrzebne urządzenia kosztowało szkołę 17000 zł. Bardzo pomogła nam
Rada Rodziców, która zakupiła meble do pracowni za kwotę 5400 zł – mówi Wiesława Niemcewicz-Cierpiał, dyrektorka podstawówki.
Nowy nabytek, z racji zastosowania nowoczesnych technologii, przyczyni się z pewnością do
lepszego przyswojenia języków obcych przez uczniów.
ak

WYDARZENIA KULTURALNE

FOTON w NCE
Fotografia nie jest związana z patrzeniem,
lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym,
na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić,
aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek
odczuwali – powiedział znany fotografik Don
McCullin.

Materzok, Sylwia Szryt, Justyna Rutkowska i Krystyna Komorowska. Opiekunem
naukowym Koła jest Gabriela Habrom-Rokosz. To ona inspiruje do wielu przedsięwzięć
oraz inicjatyw z zakresu fotografii cyfrowej
i klasycznej, której FOTON jest sprawcą. Wy-

Słowa te doskonale można zastosować do
fotografii prezentowanych w wodzisławskiej
Galerii NCE. Autorami są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON. Jest to grupa młodych ludzi
studiujących na kierunku Edukacja Artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie
Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu. FOTON działa od 2005 r. i jego
głównym celem jest rozwijanie zainteresowań,
zdobywanie nowych doświadczeń oraz wiedzy
z zakresu fotografii, przekazywanie wiedzy fotograficznej, integracja członków Koła. I czynią to w praktyce.
Na wernisaż wystawy zatytułowanej „POSZUKIWANIA” w dniu 4 kwietnia przybyli
nie tylko członkowie koła, ale również liczne
grono sympatyków ich twórczości. Swoje prace na wystawie, jak i na multimedialnym pokazie w auli Wydziału Zamiejscowego Wyższej
Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, prezentowali m.in. Anna Rosół, Monika Pieczka,
Żaneta Dubiel, Joanna Nieszporek, Anna
Burek, Michał Guz, Kaja Konarska, Tomasz
Martyka, Katarzyna Harasimczuk, Kamil

mienić tu należy aktywny udział w warsztatach
fotograficznych i plenerach w kraju i za granicą, jak: Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne na Wyspie Nordemey (Morze Północne),

Warsztaty Sztuki „Most Pojednania” (Niemcy),
Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Punkt
Widzenia” (Niemcy, Czechy, Polska) i inne.
Członkowie koła biorą liczny udział w wystawach, festiwalach i przeglądach fotografii.
Wymienić tu należy m.in.: wystawę „Razem
i osobno” w Galerii „Epicentrum” w Jastrzębiu
Zdroju, dwukrotny udział w Rybnickim Festiwalu Fotografii, I Ogólnopolskim Biennale Małych Form, gdzie jeden z członków koła zdobył
I nagrodę w kategorii fotografii barwnej, inni
zaś prezentowali swoje fotografie na wystawie
pokonkursowej w Galerii „Stalowe Anioły”
w Bytomiu. FOTON organizuje również lekcje
otwarte z zakresu fotografii w raciborskiej Galerii „Gawra” oraz pracowni fotografii Instytutu
Sztuki PWSZ w Raciborzu. Udział w seminariach i konferencjach naukowych z zakresu
fotografii („Motywy Śląska” ZPAF Katowice,
FotoArtFestival 2007 Bielsko Biała) również
świadczy o szerokim spektrum zainteresowań
oraz twórczych poszukiwań studentów specjalności: wychowanie plastyczne z grafiką użytkową oraz specjalności: obraz cyfrowy i fotograficzny raciborskiej uczelni.
Indywidualne poszukiwania „Fotonowców”, twórczy i aktywny rozwój spowodował,
że prace prezentowane na zbiorowej wystawie
są przemyślane i ukazują zakres fotograficznych zainteresowań poszczególnych autorów.

Może najwięcej jest fotografii badającej „strukturę materii”, ale jest również i portret, akt czy
społeczny pejzaż. Jak różne są fotografie, tak
i ich twórcy różne mają przemyślenia na temat tej niezgłębionej i interesującej dziedziny
sztuki. Mieszkająca w Rybniku, członkini również Grupy Fotograficznej INDYGO, Monika
Pieczka tak oto mówi o swojej fotografii - Fotografia dziwnie przeplata się przez moje życie.
Budzi we mnie nadzieję i możliwość przeżywania świata na nowo. Ulotność ludzkich uczuć,
pragnień i uśmiechów zatrzymana w jednej setnej sekundy wydaje się być nic nieznaczącym
elementem życia – lakonicznym, powszechnym
i nikomu niepotrzebnym, lecz „zatrzymana” jakimś sposobem, po wielu latach, potrafi zmiażdżyć
człowiekowi serce. Nikt nie musi starać się tego
zrozumieć… To jest po prostu moja fotografia.
Mimo wszystko jest to wystawa jednorodna w formie, co cieszy oko mniej wprawionego
oglądającego. Dlatego warto ją polecić wszystkim fotografującym, aby mogli obejrzeć szerokie spektrum twórczej wrażliwości młodych
ludzi poznających i zgłębiających tajniki fotografii, którzy czują i dają innym odczuwać.
Wystawa POSZUKIWANIA prezentowana
będzie w Galerii NCE (Niepubliczne Centrum
Edukacyjne), Wodzisław Śląski (dzielnica Wilchwy) ul. 1 Maja 23 B do 30 kwietnia 2008 r.
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Akwarele od wnuczki

4 kwietnia w Galerii pod Fikusem odbył
się kolejny wernisaż. Tym razem swoje prace malarskie prezentowała Krystyna Kikuła.
Wystawa pod nazwą „Barwy przyrody” będzie
wystawiana do końca kwietnia w Wypożyczalni dla Dorosłych, a następnie do połowy maja
w Galerii pod Fikusem. Na wernisaż do Sali
Niebieskiej biblioteki przybyło wiele osób.
Nic dziwnego, autorka jest ceniona nie tylko za pogodę ducha, ale także za jej malarską
pasję. W imieniu prezydenta miasta malarkę
powitał Zbigniew Podsiadło - naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Wśród gości
byli również poseł na Sejm RP Izabela Kloc,
a także Śląski Kurator Oświaty Marian Drosio. Jednak najważniejszymi gośćmi wernisażu
byli członkowie najbliższej rodziny artystki. To
oni zachęcali ją do malowania, a wnuczka Ania
to zapoczątkowała, kupując kiedyś babci cały

komplet akwarelowych farb. Było to niecałe
dwa lata temu, od tego czasu Krystyna Kikuła
namalowała już 70 obrazów. W dniu otwarcia
wystawy malarka zaprezentowała ok. 40 swoich prac. Głównym tematem obrazów artystki
są krajobrazy polskie, którymi się zachwyca.
Maluje z fotografii, ale latem zamierza wyjść
ze sztalugą w plener. Choć ma duży sentyment
do akwareli, kupiła już farby akrylowe. Chce
spróbować nowej techniki, ale malować będzie
dalej ulubione pejzaże. Kiedyś w młodzieńczych latach malowała portrety (przez pewien
czas dorabiała malując nawet „popularne”
monidła) oraz architekturę. Jej prace były na
tyle dobre, że zostawały nagradzane w konkursach plastycznych. O talencie Krystyny Kikuły
świadczy fakt, ze w 1950 r. została przyjęta do
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jednakże ze względów finansowych nie podjęła

studiów, rozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielskim. Obecnie w wieku 75 lat jest już dawno na emeryturze. Wróciła do tego, co zawsze
gdzieś w duszy i sercu grało. Jak mówi – sztuka,
malarstwo zawsze było obecne w moim życiu,
a to poprzez poznawanych artystów, kupowanie
obrazów, czy książki o sztuce.
Najpiękniejszy obraz, który namalowała
sobie na prezent, to „Puszcza Białowieska”.
- W jego powstanie włożyłam dużo serca
i pracy, dlatego nikomu bym go nie oddała, jest
taki osobisty, wnosi w atmosferę domu wiele
ciepła – mówi artystka.
Autorka wernisażu, zachęcona pochlebnymi opiniami o swoim malarstwie, w tym i znanej wodzisławskiej malarki Stanisławy Wojtyny, z pewnością podejmie się zorganizowania
kolejnej wystawy nowych prac.
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CO W TRAWIE PISZCZY

SUKCES
SPINU
REPERTUAR

Klub Tańca Towarzyskiego SPIN, działający przy Wodzisławskim Centrum Kultury, wziął udział w Międzynarodowym
Turnieju Formacji Latyno-Amerykańskich
„Zala Open Latin Formációs Táncfesztivál”
w miejscowości Zalaegerszeg na Węgrzech.
30 marca zespół prowadzony przez Elżbietę Lasocką zajął IV miejsce w kategorii
„latin-mix”. Formacja zaprezentowała się
w choreografii Blues Brothers.		
				
ak

16 - 30 Kwiecień
NIANIA W NOWYM JORKU

Wodzisławskie Centrum Kultury
zaprasza na

VII Wodzisławską Galę Taneczną „MIX” 2008

Wodzisławska Gala Taneczna to jedna z największych imprez tanecznych w południowej Polsce. Od sześciu lat w wodzisławskiej
placówce kultury rywalizują ze sobą amatorskie zespoły taneczne z terenu województwa śląskiego. Grupy te występują na scenie
WCK w kilku kategoriach tanecznych: dyskotekowo-rewiowej, tańca towarzyskiego, disco dance, show dance, miniatury tanecznej.
Uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie wiekowe: tancerzy do lat 15 i tych starszych powyżej 16 roku życia.
W ramach ubiegłorocznej edycji wystąpiły 83 zespoły, co przekłada się na 1108 tancerzy biorących udział w wodzisławskim
przeglądzie. Zespoły reprezentowały takie miejscowości jak: Tychy, Leszczyny-Czerwionka, Katowice, Rybnik, Oświęcim, Będzin,
Jastrzębie Zdrój, Żory i wiele innych. Tegoroczna Gala zgromadzi rekordową ilość uczestników. Na scenie sali widowiskowej wystąpi około 1600 tancerzy.
Tego, co dzieje się w WCK podczas gali nie sposób opisać. W każdym zakamarku ćwiczą młodzi ludzie, przygotowując się do
występów. W zeszłym roku na salę widowiskową nie można było wejść a doping był tak głośny, że zwabił nawet przechodzących
wodzisławian.
Na niezapomniane show zapraszamy już 26 kwietnia do WCK od godziny 9.00.				
ak

GALERNIK

POKAŻ
CO POTRAFISZ
Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza amatorskie zespoły muzyczne do wzięcia udziału w Gitariadzie. Impreza
odbędzie się 17 maja w sali widowiskowej WCK.
Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej www.wck.wodzislaw.pl
Informacje udzielane są pod numerem telefonu (032)
455-48-55					

EUROPEJSKIE
IMPRESJE

ak

21 kwietnia o godz. 18.00 w sali kameralnej Urzędu Stanu
Cywilnego wystąpi Śląski Kwartet Waltorniowy w koncercie
„Muzyka Europy”.
Zespół tworzą czterej absolwenci Akademii Muzycznej
w Katowicach, związani na co dzień z Filharmonią Śląską.
W jego skład wchodzą: Leszek Salwa, Jerzy Ślęzak, Waldemar Matera i Grzegorz Grzegorzek. Członkowie kwartetu
współpracują także z innymi orkiestrami, takimi jak: Polska Filharmonia Kameralna, Śląska Orkiestra Kameralna, Sinfonietta
Cracovia, Polska Orkiestra Radiowa, Bielska Orkiestra Festiwalowa, Opera Śląska, Filharmonia Rybnicka oraz wiele innych.
Od początku swej działalności kwartet spotyka się z dużym
zainteresowaniem słuchaczy ze względu na niespotykany skład
oraz prezentowany repertuar. Śląski Kwartet Waltorniowy ma
w swoim repertuarze muzykę klasyczną, współczesną, a także
aranżacje utworów o lżejszym charakterze.
ak

GOŁKOWICE
MINI GALERIA (GBP)
ul. 1 Maja 101, tel. 0324727070
Paweł Janczaruk - Domek fotografa – wystawa fotografii
otworkowej - do 15 maja.
MARKLOWICE
GALERIA PRZY KSIĄŻKACH (GBP)
ul. Wyzwolenia 152, tel. (032) 4543153
Szybcy i mokrzy – wystawa fotografii Mariana Miełka
- do 31 maja.
MSZANA
GALERIA Z KSIĄŻKĄ (GBP)
ul. Mickiewicza 92, tel. (032) 4720020
Nie tylko puchełki – wystawa fotografii otworkowej Pawła
Janczaruka - do 15 maja.
OLZA
GALERIA NA SALI (WDK)
ul. Szkolna 7, tel. (032) 4511112
Zygmunt Łaciok - wystawa malarstwa - do 5 maja.
RADLIN
GALERIA NA PODDASZU (UM)
ul. Rymera 15, tel. (032) 4568928
Wystawa malarstwa Moniki Miełek - do 30 kwietnia.
WODZISŁAW ŚLĄSKI
GALERIA POD FIKUSEM (MiPBP)
ul. Daszyńskiego 2, tel. (032) 4554874
Artur Nosiadek – Pokłonić się Górze – wystawa fotografii
- do 30 kwietnia.
GALERIA WARTO (MiPBP Filia Nr 13)
oś XXX – lecia, tel. 0324565646
Opowieści z Narwi – wystawa fotografii Mirosława Mizery
- do 31 maja.

kom.romant. USA. 15l. 106 min.
20 IV godz. 17.00
Komedia o 21-letniej studentce
college’u, która podczas ostatniego
roku szkoły podejmuje pracę jako
opiekunka do dzieci pewnej zamożnej nowojorskiej rodziny. Rodzinka okazuje się „z piekła rodem”,
a bohaterka znajduje się pomiędzy rozwiązywaniem małżeńskich
problemów swoich pracodawców,
napiętym grafikiem w szkole i rozkwitającym romansem, a wszystko
to podczas opieki nad swoim 5-letnim podopiecznym.

REZERWAT
komedia POL. 15l. 100 min.
25 i 27 IV godz. 17.00
Komedia obyczajowa osadzona w realiach współczesnej Pragi
- hermetycznego świata leżącego
na prawym brzegu Wisły. Historia opowiada o trójce pozornie
niezwiązanych ze sobą osób. Ich
niejednoznaczne postawy i wybory zaowocują zderzeniem trzech
odmiennych światów. Tak zwany
kodeks praski, z nieokreślonego
zbioru zasad i obyczajów, stanie
się fundamentem pod dekalog przyszłych postaw bohaterów:
młodego fotografa Marcina Wilczyńskiego, rudego chłopca
oraz fryzjerki Hanki B. Każde z nich będzie musiało dokonać
świadomego wyboru: zejść czy pozostać na ścieżce do nowego życia, walczyć czy podporządkować się temu, co przynosi
los? Będą musieli odpowiedzieć sobie na pytania, nad którymi do tej pory się nie zastanawiali: co to jest moralność,
lojalność, przyjaźń?

SKARB NARODÓW 2
przygodowy USA. 15l. 126 min.
25 i 27 IV godz. 19.00
Benjamin Franklin Gates, po
odkryciu tajemnicy templariuszy,
został najbardziej znanym w USA
poszukiwaczem skarbów, choć sam
woli określenie „obrońca skarbów”.
Tym razem z ojcem, Patrickiem,
profesorem uniwersytetu, odnajdują osiemnaście zaginionych kart
z dziennika Johna Wilkesa Bootha,
zabójcy prezydenta Abrahama Lincolna. Okazuje się też, że przodek
Gatesów, Thomas, był jednym
z uczestników konspiracji, w skład której wchodził Booth. Przyjaciel Bena, techniczny geniusz Riley oraz piękna archiwistka
i była dziewczyna, doktor Abigail Chase, wezmą udział
w wielkim polowaniu na tajemniczą księgę

SPORTOWE ZMAGANIA

ŚLĄSKIE DERBY NIE DLA ODRY
Niestety, mimo wielkich nadziei rozbudzonych wielkim sukcesem, za jaki z pewnością
można uznać bezbramkowy remis wywalczony
z Wisłą w Krakowie, nie udało się podtrzymać
dobrej passy. W jakże ważnych dla naszego
regionu derbach, wodzisławska jedenastka nie
zdołała urwać ani punktu swoim rywalom.
„Cała Polska, wzdłuż i wszerz, śpiewa
z nami tę pieśń – że najlepszy w Polsce jest Wodzisławski MKS!”
6,5 tysiąca widzów według oficjalnego
komunikatu, ale z perspektywy części obserwatorów pękła nieprzekraczalna na obiekcie
od dawien dawna liczba 7,5 tysiąca widzów.
W tym średnio dysponowani jak na swoją liczbę (2,100) kibice z Zabrza.
Wszyscy w Wodzisławiu Śląskim liczyli
na wielkie piłkarskie święto, na mecz walki
pomiędzy obydwoma drużynami. Sprzyjało ku
temu wszystko, począwszy od pięknej, słonecznej pogody, poprzez podbudowane morale po
remisie wywalczonym w Krakowie, wreszcie,
nie oszukujmy się, nasz klub nie często może
pochwalić się tak dużą ilością dopingujących
ze wszystkich sił kibiców.
Mecz już od początku nie ułożył się po naszej myśli: 6. minuta spotkania, zamieszanie
pod bramką, brak dobrego krycia obrońców
i Tomasz Zahorski bez większych problemów
pakuje piłkę do bramki strzeżonej przez Stachowiaka. Po tym szokującym początku piłkarze
z Wodzisławia już nawet nie próbowali podejmować rękawicy. Pewnie grający Górnik Zabrze szanował piłkę, raz po raz decydując się na
groźne akcje. Nie udało się naszym kopaczom

zapobiec utracie drugiego gola, którego również
sprezentował rewelacyjny tego dnia Zahorski.
Cisza i poruszenie połączone z niedowierzaniem
szybko ustąpiły miejsca głośnemu dopingowi
ze strony gości. W dobie statystowania naszych
zawodników, śpiewy typu „Zagraj, zagraj jak za

Warto tu nadmienić z pewnością, że Stowarzyszenie Sympatyków Odry Wodzisław stanęło
w pełni na wysokości zadania i należycie przygotowało się do tego wyjazdowego spotkania.
W Chorzowie zameldowało się około 500 kibiców w niebiesko-czerwonych barwach, którzy

dawnych lat” zdawały się mieć dobre przełożenie co do boiskowej rzeczywistości. Do przerwy
dwa do zera, po przerwie multum groźnych akcji
Zabrzan, w tym strzał w poprzeczkę w wykonaniu nikogo innego, jak Zahorskiego i po pięknym meczu w Krakowie, ODRA Wodzisław
została sprowadzona na ziemię.
Drugi derbowy mecz, jaki nasza jedenastka
rozgrywała w tym miesiącu, to wyjazdowe starcie z Ruchem Chorzów.

przez większość spotkania prowadzili dobry doping urozmaicony prezentacją klubowych barw
oraz świetnie wyglądającymi na tle monotematycznego, niebieskiego Ruchu, flagami.
Już w trzeciej minucie spotkania nasi zawodnicy zdołali wyjść na prowadzenie, strzelcem gola otwierającego spotkanie został nie kto
inny jak Ilijan Micański. Niestety, z czasem
przewaga ODRY zanikła, co też znalazło swoje
przełożenie w wyniku spotkania. W 30. minucie

po dośrodkowaniu z prawego skrzydła do piłki
dociera zawodnik Ruchu Chorzów, strzela, ale
na posterunku jest Stachowiak. Odbita piłka
wraca na piąty metr, dopada do niej Daniel Radler, ale zamiast wybić ją daleko od bramki,
decyduje się na przyjęcie. W tym momencie
do piłki dopada Pulkowski i bez większych
problemów umieszcza piłkę w siatce. Niesiony
gorącym dopingiem Ruch Chorzów nie poprzestał jednak na remisie i w 38. minucie spotkania
zdołał wyjść na prowadzenie. Nowacki zagrał
celnie w pole karne, Cichy nie zdążył do piłki,
jego błąd wykorzystał Fabusz i pięknie zapowiadający się mecz zamienił się dla ODRY
w horror. Do przerwy przegrywaliśmy 2:1.
Po zmianie stron niewiele dobrego działo
się w jedenastce ODRY. Atakował Ruch, czego ukoronowaniem była ładna bramka zdobyta
z wolnego przez Balaza z rzutu wolnego.
ODRA zdołała odpowiedzieć bramką Micańskiego zdobytą w 73. minucie spotkania, ale na
remis w tym meczu było już za późno.
Derby Górnego Śląska przegrane, po drodze zgubiliśmy punkty przegrywając w Poznaniu 0-2. Już 19 kwietnia czeka nas trudny mecz
z Legią Warszawa. W dobie pogarszającej się
sytuacji naszego klubu w tabeli, trzeba zagrać
z faworytem z Warszawy o zwycięstwo. Jeśli
nie uda się urwać Legionistom chociażby jednego punktu, nasza sytuacja zbliży się do tej,
jaką określamy mianem dramatycznej.
Wszyscy mamy nadzieję, że ODRA zdoła
wydobyć się z kryzysu. Pomóżmy jej, będąc na
każdym spotkaniu 12. zawodnikiem.
[c] Krzysztof Swoboda

ROWERAMI PO BALATONIE
6 kwietnia na ośrodku wypoczynkowym Balaton stawiło się około stu cyklistów z Polski i Czech, którzy wzięli udział
w pierwszym wyścigu w ramach Grand
Prix MTB Euroregionu Silesia 2008. Rowerzyści startowali w ośmiu kategoriach
(młodszy żak, żak, młodzik, junior młodszy, junior, elite, masters A, masters B).

Sygnał do startu dawał prezydent miasta
Mieczysław Kieca.
Trasa, którą mieli do przejechania cykliści, obfitowała w wiele atrakcji. Przygotowano wiele stromych podjazdów jak i zjazdów
o różnym stopniu trudności.
W zawodach bardzo dobrze spisali się
sportowcy z naszego miasta. Cztery pierw-

sze miejsca w kategorii żak zdobyli mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Doskonały
wynik uzyskały panie startujące w kategorii
masters A. Anna Tkocz z Radlina zdobyła
I miejsce, tuż za nią uplasowała się wodzisławianka Agnieszka Korzuch. Wśród zawodników biorących udział w zawodach znalazł

się zeszłoroczny Mistrz Europy w kategorii
masters B Jan Baier z klubu SK Safrata
Bohumina, który na trasie wodzisławskiego
ośrodka również nie miał sobie równych.
Cały cykl zawodów obejmuje 9 wyścigów. Cykliści ponownie zawitają w Wodzisławiu Śl. 15 czerwca.		
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SPORTOWE ZMAGANIA

Pracowity weekend

Wiosna to okres przebudzenia po zimowych przygotowaniach. Treningi zimowe zaczynają przynosić efekty. Wraz z polepszeniem
pogody pojawia się coraz więcej imprez biegowych. Ostatni weekend marca można zaliczyć
do bardzo pracowitych dla biegaczy z Formy.
29 marca Ireneusz Samolak uczestniczył
w Półmaratonie Sobótki tj. biegu na górę Ślężę, a następnego dnia Forma w większym składzie pojawiła się na V Półmaratonie Marzanny
w Krakowie. Bieg odbywał się na Błoniach
Krakowskich, wspaniałym miejscu do uprawiania wszelkich sportów rekreacyjnych.
- Atmosferę miejsca tworzą nie tylko biegacze startujący w imprezie, ale kibice i mieszkańcy, którzy w tym czasie towarzyszą biegaczom na rolkach lub rowerach. Dystans do
pokonania to 21,097 km po płaskim terenie,
wspaniałym do osiągania życiowych wyników
– wyjaśnia Adam Kot.
Z tym dystansem zmierzyli się Bogusław
Nosal, osiągając wynik 1:41:02 oraz Agnieszka
Jainta, Ireneusz Samolak, Adam Kot. Wszyscy
oni osiągnęli ten sam czas 1:56:01, preferując
bieg w przyjacielskim gronie.

SIATKARKI
Z WODZISŁAWIA
PONOWNIE
NAJLEPSZE

W tym samym czasie inni członkowie
Formy startowali w maratonie i półmaratonie
w Bratysławie na Słowacji, gdzie pokonywali
dystans 42,195 km lub 21,097 km.
Wyznaczoną trasę pokonali kolejno
w czasie: Adam Koloska 3:16:35, Zbigniew
Marszałkowski 3:25:30, Mirosław Gerlich

3:28:55, Janusz Magiera 3:37:33, Arek
Kubik 3:38:42, Ladislaw Maras 4:16:31.
Z kolei Zbigniew Płowaś pokonał półmaraton
w 1:59:45.
Jak widać wodzisławska „FORMA” wiosnę
rozpoczęła od mocnych akcentów, jakimi niewątpliwie są półmaraton i maraton.
is

Półmaraton z charakterem

Jedną z większych imprez sportowych
w województwie śląskim jest półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego. Jego urok, polega-

jący na obiegnięciu jeziora, kusi wielu zawodników. Walory krajobrazowe idą jednak w parze
z wysiłkiem fizycznym.Trasa biegu to ciekawa

mieszanka zbiegów i podbiegów, co tworzy nie
najłatwiejszy dystans do pokonania.
W tym trudnym biegu wzięło udział 14 zawodników wodzisławskiej FORMY, między
innymi Janusz Magiera, Adam Koloska, Zbigniew Marszałkowski, Mirosław Gerlich, Ladislaw Maras, Adam Marszałkowski, Zenon
Sznajder, Mirosław Piłatowski, Jan Żal, Karol
Pośpiech, Ireneusz Spandel, Jozef Tomecko,
Ireneusz Samolak, Kazimierz Łopatka.
Zmierzyli się oni z dystansem 21,097
km, pokonując go w granicach czasowych od
1:26:01 do 2:07:17. Jeden z zawodników, mający 73 lata (zarazem najstarszy zawodnik), zajął trzecie miejsce w swojej kategorii.
- Mimo trudnego biegu pokonanie takiej
trasy, w takim otoczeniu, dało nam dużą satysfakcję i pewność, iż za rok znowu tam wrócimy
- podsumował Adam Kot.
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AIR TEAM OBRONIŁ TYTUŁ
13 kwietnia w Gimnazjum nr 3 odbyły się
ostatnie zawody Wodzisławskiej Ligi Siatkówki Amatorów.
Mecz o trzecie miejsce rozegrany został
między drużynami Budowlanych i Geomostu.
Lepsi w tych rozgrywkach okazali się być Budowlani, którzy pokonali rywali 3:1.
Około południa przyszedł czas na najważniejszy mecz sezonu 2007/2008. Po przeciwnych stronach siatki stanęły drużyny Air Team
i Marko. Wyśmienita gra zespołów była dowodem na to, że spotkanie okazało się być godne
finału rozgrywek. Zwycięzca mógł być jednak
tylko jeden. Po czterosetowym pojedynku wygrali siatkarze Air Teamu. Obronili oni tytuł
mistrza zdobyty w ubiegłym sezonie. Obserwatorzy ligi stwierdzili zgodnie ,że zespół Air

W turnieju półfinałowym o wejście do
II ligi piłki siatkowej kobiet, który miał miejsce w Opolu zakwalifikowały się drużyny KU
AZS Politechnika Opole, MKS Wodzisław
Śląski, UKS Volley Bolesławiec oraz MLKS
Zawisza Sulechów

Ta ostatnia wycofała się z zawodów, oddając punkty przeciwnikom walkowerem.
Drużyna z Wodzisławia półfinałowe zmagania rozpoczęła od meczu z UKS Volley
Bolesławiec, pokonując go 3:0. W meczu
finałowym podopieczne trenera Andrzeja
Brzezinki zmierzyły się z doświadczonymi
gospodyniami turnieju. Już pierwsze minuty
rozgrywek były zapowiedzią walki na wysokim poziomie. Pierwszy set należał do drużyny z Opola. Gospodynie niesione na fali
gromkiego dopingu pokonały MKS 25:22.
W drugim secie kibice mieli okazję przyglądać się niezwykle ofiarnej walce, zakończonej zwycięstwem wodzisławianek 27:25.
Kolejny set to bardzo dobre i ofiarne interwencje libero MKS-u Moniki Pyzik, które
pozwalały na swobodne rozgrywanie piłek
w kontrataku. Rozgrywająca Małgorzata Szajor z polotem pokierowała grą swoich atakujących i opolanki z bezradnością odprowadzały
piłkę wzrokiem po atomowych atakach Judyty Ogerman, Sabiny Wilczek i Katarzyny
Bartlak. Po wyśmienitej grze MKS wygrał
tę partię gry w stosunku 25:17. W czwartej
odsłonie spotkania gospodynie poderwały się
jednak do ataku, wygrywając minimalną przewagą punktów 26:24. W tie-breaku szala zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na drugą
stronę. Ostatecznie jednak podopieczne trenera
Brzezinki pokonały drużynę z Opola. Zwycięstwo to zagwarantowało MKS-owi możliwość
organizacji turnieju finałowego o wejście do
II ligi piłki siatkowej kobiet, który odbędzie się
w dniach 25 – 27 kwietnia. Do zawodów zakwalifikowały się ekipy: MKS Wodzisław Śląski, MKS DUTAR Zryw-Volley Iława, Poprad
Stary Sącz, TKST Budowlani II Toruń. Z turnieju finałowego do II ligi awansuje bezpośrednio tylko zwycięska drużyna, natomiast zespół,
który zajmie drugie miejsce, rozegra baraże
z przedostatnią drużyną II ligi.
MKS Wodzisław wystąpił w składzie: Małgorzata Szajor (kapitan), Katarzyna Bartlak,
Sabina Wilczek, Ewa Kleszcz, Paulina Skórska, Judyta Ogerman, Monika Pyzik (libero)
– Karolina Mrówka, Joanna Bugla, Michalina
Cichecka, Sylwia Nogły, Justyna Selwa. Trener Andrzej Brzezinka.
ak
Teamu tytuł mistrzowski zdobył całkowicie zasłużenie. Cały cykl zawodów charakteryzował
się niesamowitą atmosferą na trybunach. Fani
siatkówki udowodnili, że ofiarnością i chęcią
dopingowania swoich faworytów nie odbiegają
w niczym od kibiców piłki nożnej.		
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LOKALNIE - NIEBANALNIE

Podatnik, płatnik, inkasent – o co tu chodzi i po co ich aż tylu?
Na początek wiadomość – w przypadku takich podatków jak podatek od nieruchomości,
rolny, leśny, od środków transportowych czy
opłat targowej lub skarbowej z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, iż jesteśmy lub będziemy podatnikiem (bo to wiąże się
z koniecznością zapłaty podatku), przy odrobinie
szczęścia inkasentem (bo w tym przypadku możemy otrzymywać wynagrodzenie), a jak na razie
nie uda nam się zostać płatnikiem. Ale po kolei.
Jeżeli np. jesteśmy właścicielem budynku,
gruntów, użytków rolnych, lasu, wskazanych
w ustawie środków transportowych, psa albo
dokonujemy sprzedaży na targowiskach czy
składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,
ciąży na nas obowiązek podatkowy. Ustawy
regulujące podatki i opłaty mówią bowiem, iż
w takich przypadkach jesteśmy zobowiązani do
pewnego przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z opisanymi wyżej okolicznościami. Zaistnienie tych okoliczności powoduje, iż stajemy się z mocy prawa podatnikami
– czyli podmiotami, na mocy których ciąży
obowiązek podatkowy. Płatnik to natomiast
osoba, która ma obliczyć i pobrać od podatnika
podatek i wpłacić go we właściwym terminie
do organu podatkowego. W przypadku opisanych wyżej podatków i opłat nie istnieje instytucja płatnika – z nią większość z nas spotyka
się w przypadku podatku dochodowego od osób
fizycznych. Zakłady pracy są bowiem zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu
roku zaliczki na podatek dochodowy i przekazywać kwoty pobranych zaliczek we wskazanym terminie na rachunek właściwego urzędu
skarbowego. Praktycznie za wyjątkiem podatku
od środków transportowych istnieje możliwość
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego, opłaty targowej, skarbowej,
od posiadania psów w drodze inkasa, co często
ma miejsce w praktyce (na terenie Wodzisławia
Śl. w drodze inkasa odbywa się pobór opłaty
skarbowej i targowej). Wprowadzenie inkasa

PRZYJAZNY
FISKUS

19 kwietnia będzie dniem otwartym
w Urzędzie Skarbowym. Podatnicy, jak również
dzieci i młodzież powiatu wodzisławskiego,
będą mogli przyjrzeć się pracy urzędników oraz
zajrzeć do miejsc, które na co dzień są dla nich
niedostępne. Między godziną 8.00 a 13.00 pracownicy urzędu pomogą w załatwieniu spraw
urzędowych takich jak: pobranie formularzy
podatkowych, uzyskanie informacji w zakresie
rozliczenia rocznego czy złożenia zeznania.
Podobnie jak w latach ubiegłych, dla dzieci
szkół podstawowych fiskus przygotował konkurs
plastyczny z nagrodami, którego tematem przewodnim jest pytanie „Na co w przyszłości przekażę 1% swojego podatku?”. Prace przyjmowane
będą w kancelarii urzędu do dnia 19 kwietnia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 kwietnia,
natomiast dwa dni później o godz. 14.00 wręczone zostaną nagrody za najciekawsze prace.
ak

ma w zamierzeniu ułatwić pobór podatków
i opłat. Zarządzenie poboru podatku lub opłaty w drodze inkasa następuje poprzez podjęcie
przez radę gminy uchwały w tej sprawie, w której jednocześnie wyznacza się inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Inkasentem
może być osoba fizyczna, ale i prawna, która
jest zobowiązana do pobrania podatku (a więc
juz nie do obliczenia jak w przypadku płatnika) i wpłacenia go we właściwym terminie do
organu podatkowego czyli na rachunek Urzędu
Miasta. Terminem płatności dla inkasentów jest
dzień następujący po ostatnim dniu, w którym
zgodnie z przepisami wpłata podatku winna nastąpić, chyba, że rada gminy wyznaczy termin
późniejszy. Jeżeli więc inkasent pobierze od
nas np. opłatę targową, której terminem zapłaty
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż, winien ją wpłacić na konto Urzędu Miasta
w dniu następnym, chyba, że rada gminy
w drodze uchwały wyznaczy termin późniejszy
– ma to miejsce na terenie naszego miasta i jest
spowodowane „racjonalnością” postępowania.
Upraszczając więc można stwierdzić, iż podatnik to osoba zobowiązana do zapłaty podatku,
płatnik osoba zobowiązana do obliczenia, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku do organu
podatkowego,a inkasent ma jedynie podatek
pobrać i wpłacić. Różne obowiązki ciążą więc
na tych osobach, a w związku z tym różną ponoszą one odpowiedzialność, w tym konsekwencje
wynikające w kodeksu karno-skarbowego, ale
także odmiennie ukształtowany jest zakres ich
praw. Będąc podatnikiem mamy np. obowiązek
składać informacje lub deklaracje podatkowe,
ich korekty oraz wpłacać w terminie podatek
i jednocześnie odpowiadamy całym swoim majątkiem za podatki, do zapłaty których jesteśmy
zobowiązani. Zarówno płatnicy jak i inkasenci
będący np. osobami prawnymi mają obowiązek
wyznaczyć osoby, którym powierzono obowiązki w zakresie obliczania, pobierania i terminowego wpłacania podatków i zgłosić imiona, nazwi-

ska i adresy tych osób organowi podatkowego
(czyli np. Prezydentowi Miasta). Ustawa nakłada również na płatników i inkasentów obowiązki
w zakresie przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków do
czasu upływu przedawnienia ich zobowiązania.
Jeżeli podatnik odpowiada za podatek, do zapłaty którego jest zobowiązany, to już płatnik
odpowiada za podatek niepobrany lub podatek
pobrany, a niewpłacony. Inkasent odpowiada
jedynie wtedy, jeżeli podatek pobrał, a nie wpłacił. Zarówno płatnik jak i inkasent za wyżej wymienione należności odpowiadają całym swoim
majątkiem. Podmioty te może dotknąć (chociaż
w różnym zakresie) także odpowiedzialność karno-skarbowa. Można powiedzieć, iż z uwagi na
rodzaj ciążących obowiązków „najgorzej” pod
tym względem ma podatnik, ponieważ może
ponieść karę za niezłożenie deklaracji, jej błędne wypełnienie poprzez nieujawnienie przedmiotu (jak posiadanego budynku) lub podstawy
opodatkowania (całej powierzchni użytkowej
budynku), podanie lub zatajenie prawdy, niewpłacanie w terminie podatku. Nie ma również
czego pozazdrościć płatnikowi, który może ponieść karę za niepobranie podatku lub pobranie
go w kwocie niższej od należnej lub nie wpłacenie go w terminie na rachunek właściwego
organu gminy. „Najlepiej” pod tym względem
ma się inkasent, ponosząc odpowiedzialność
jedynie wtedy, gdy podatek pobierze, ale nie
wpłaci go w terminie. Chociaż i płatnik, i inkasent ponoszą także odpowiedzialność, jeżeli
nie wyznaczą w wymaganym terminie osób,
które mają obliczać, pobierać i wpłacać podatek i danych tych osób nie zgłoszą właściwemu
organowi podatkowemu. W stosunku do podatnika Prezydent Miasta ma obowiązek ustalenia
wysokości podatku (np. od nieruchomości, rolnego, leśnego), ale także jego określenie (np.
w podatku od środków transportowych) jeżeli
podatnik nie złoży deklaracji albo okaże sie,
iż wysokość podatku jest inna niż wykazana

WIZJE WODZISŁAWIA

Wodzisławskie muzeum ogłasza konkurs
plastyczny, w którym mogą wziąć udział dzieci
i młodzież ze szkół naszego miasta. Tematem
konkursu jest Wodzisław na przestrzeni dziejów.
Młodzi artyści poprzez swoje prace będą mogli
przedstawić własną wizję Wodzisławia Śl., pokazać, jak miasto wygląda obecnie, a jak wyglądało kiedyś. Konkurs organizowany jest już po raz
czwarty i realizatorzy zadania liczą, że podobnie
jak w latach poprzednich, prace zawierać będą
ciekawe i niekonwencjonalne obrazy naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Do końca kwietnia - czas
na rozliczenie się z US

Jeżeli zdarzy się nam zapomnieć o złożeniu rozliczenia rocznego, trzeba zrobić to
jak najszybciej. Należy liczyć się z tym, że
Urząd Skarbowy może nałożyć karę za opóźnienie w dostarczeniu deklaracji. Dlatego najlepiej nie zwlekać z tym do końca kwietnia
i złożyć zeznanie podatkowe wcześniej.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach
wiekowych: przedszkolaki, klasy I – III, Klasy IV
– VI oraz gimnazjaliści. Dzieła należy dostarczyć
do muzeum do 30 maja.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas
XXIX Dni Wodzisławia, a nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane będą na specjalnej
wystawie pokonkursowej – mówi Kinga Kłosińska, pracownik muzeum.
Pełen regulamin konkursu dostępny jest
w muzeum oraz we wszystkich wodzisławskich
szkołach i przedszkolach. 		
ak

KURSY
PRAWA JAZDY
KAT. B
Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Kubsza 17(WCK), Wodzisław Śląski
FIAT PUNTO i OPEL CORSA,
podręczniki i testy
wtorek, czwartek - godz. 16.00
tel.: 502-685-966, 504-444-183

w deklaracji. Natomiast w stosunku do płatnika
i inkasenta (jeżeli okaże się, iż nie wykonali oni
swoich obowiązków) Prezydent Miasta wydaje
decyzje o odpowiedzialności podatkowej tych
osób, w której to decyzji określa wysokość należności z tytułu niepobranego (w przypadku
płatnika) lub pobranego, a niewpłaconego podatku (w przypadku płatnika i inkasenta), chyba, że podatek taki nie został pobrany z winy
podatnika. Bardzo ciekawy jest również zakres
praw tych osób jeżeli chodzi o ulgi w spłacie
podatków. Podatnikowi mogą być odroczone
lub rozłożone na raty podatki i zaległości podatkowe oraz umorzone zaległości podatkowe.
Płatnicy i inkasenci mogą jedynie ubiegać się
o odroczenie lub rozłożenie na raty należności
(a więc nie umorzenie). I słusznie – trudno bowiem znaleźć racjonalne uzasadnienie sytuacji,
w której inkasent pobierze od nas opłatę, a potem „zatrzymując” ją dla siebie, składa wniosek
o jej umorzenie. Również w przypadku umorzeń z urzędu prawa płatnika i inkasenta są one
ograniczone jedynie do sytuacji, gdy zostanie
zakończone postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne, bądź nastąpi śmierć tych osób
(np. z jednoczesnym brakiem pozostawionego majątku czy spadkobierców), podczas gdy
w stosunku do podatnika umorzeń takich można
dokonać jeszcze wtedy, gdy przypuszcza się, iż
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty przewyższającej wydatki albo kwota należności nie przekracza ustalonej wysokości.
Uiszczając więc na terenie Wodzisławia
Śląskiego opłatę targową lub skarbową (np.
u inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego)
miejmy świadomość, iż to my jesteśmy podatnikiem (mamy obowiązek zapłaty należności
w wysokości wynikającej z przepisów), a osoba
ta jest jedynie inkasentem, czyli kimś, kto ma
obowiązek opłatę tę pobrać i wpłacić w terminie na konto lub do kasy Urzędu Miasta.
Jacek Matyja
Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego

Z okazji 85. rocznicy
istnienia harcerstwa
na ziemi wodzisławskiej
serdecznie zapraszam wszystkich, którym
ruch harcerski jest bliski na Biesiadę Urodzinową w dniu 03. 05. 2008r. na Błonia
Rydułtowskie

CZUWAJ!

Komendant Hufca Ziemi Wodzisławskiej
hm. Henryk Komarek
W programie:
- 15.00 - Msza Św. w Kościele Św. Jerzego
w Rydułtowach
- 16.00 - Biesiada Urodzinowa na Błoniach
Rydułtowskich z udziałem zespołu muzycznego z Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rydułtowach oraz „Małego Chóru
Wielkich Serc” z Łodzi
- wystawa „Dzieje harcerstwa na ziemi wodzisławskiej”
- wspólne wielopokoleniowe śpiewanki

LOKALNIE - NIEBANALNIE
CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM
Wyniki badań przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Publicznej z 2007 r. dowodzą, że co trzeci dorosły Polak w
ogóle nie czyta książek. Jak więc nakłonić rodaków, aby sięgnęli
po lekturę nie tylko dla siebie, ale również czytali swoim dzieciom?
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych znaleźli wspaniałe
rozwiązanie na promocję czytania najmłodszym dobrych lektur.
Kierując się zasadami kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”,
której główną ideą jest rozpowszechnienie czytelnictwa w rodzinach, przedszkolach i szkołach, udali się do Przedszkola nr 15,
gdzie czekały już na nich żądne bajkowych przygód maluchy.
Uczennice przebrane w tradycyjne śląskie stroje czytały przed-

szkolakom wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i baśnie Jana
Christiana Andersena. Okazało się, że ta forma rozpowszechniania czytelnictwa przypadła maluchom do gustu.
- To ogromna frajda i nielada przeżycie obserwować zaciekawione twarze maluchów, wyczekujących dalszych losów Królewny Śnieżki czy Kaczki Dziwaczki – mówili uczniowie biorący
udział w przedsięwzięciu.
Dobór lektur, które na spotkanie z przedszkolakami przygotowali uczniowie ZSZ nie był przypadkowy. Oparty on został
o złotą listę najbardziej polecanych tytułów, opracowaną przez
Fundację ABCXXI
ak

Cennik ogłoszeń
- ogłoszenie zwykłe -1,20 zł/1 cm2 +VAT
- strona czarno-biała - 1,50 zł/1 cm2 +VAT
- strona kolorowa - 2,00 zł/1 cm2 +VAT
- wrzutka - 300 zł + VAT
Przy trzykrotnej emisji ogłoszenia
czwarta GRATIS !!!

Maluchy z PP nr 15 z zainteresowaniem wysłuchały bajek czytanych przez uczennice ubrane w tradycyjne śląskie stroje.

To już wiosna,
panie i panowie
Wraz z przyjściem wiosny swoją działalność prężnie rozpoczął także Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych
w Wodzisławiu Śląskim. Już 24 kwietnia w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubomii odbędzie się integracyjne spotkanie kulturalne zatytułowane„To już wiosna, panie i panowie”.
Następnego dnia ZKPZN wraz z partnerskimi organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi w realizację projektu pt. Razem
w muzeum, teatrze i na koncertowej sali, zaprasza na wieczór
kabaretowy, podczas którego wystąpią Kabaret Młodych Panów
oraz Łowcy.B. Spotkanie z komikami odbędzie się 25 kwietnia o godz. 20.00 w Rybnickim Centrum Kultury. Natomiast
27 kwietnia zarząd zaprasza na jednodniową wyprawę rowerową. Rekreacyjno-usprawniające zadanie organizowane jest
z myślą o szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich integracji. Trasa rowerowa wiodła będzie
do Raciborskiej Obory, czyli „Arboretum Bramy Morawskiej”.
Informacje na temat imprez można uzyskać pod numerem
telefonu (032) 455-28-06. Zgłoszenia uczestników oraz płatności można dokonywać w siedzibie Koła PZN Wodzisław przy ul.
Kubsza 13.					
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USC

Filia nr 5 Radlin - Remiza
„Malujemy ilustracje do ulubionej bajki” – wystawa prac plastycznych

16 - 30 IV
21 IV g. 18.00 „Muzyka Europy” - Koncert Kameralny Śląskiego Kwartetu Waltorniowego

MUZEUM
16 – 30 IV

16 – 30 IV

„Ania z Zielonego Wzgórza” - wystawa
W każdą środę zapraszamy dzieci do filii nr 15 na cykl zabaw pt. „Rusz głową”
Na wszystkie imprezy odbywające się w Bibliotece i filiach wstęp wolny

16 - 30 IV

Galeria Twórców Nieprofesjonalnych
„Czas Wielkiej Nocy” - wystawa prac klientów Powiatowego Ośrodka Wsparcia
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim.
Hol
„Św. Wawrzyniec – Patron Wodzisławia Śląskiego”.

GALERIA TMZW ul. Rynek
16 – 30 IV

Filia nr 15 Jedłownik

„Wodzisław Śląski wczoraj i dziś w malarstwie i fotografii”
Galeria czynna: poniedziałki i czwartki od godz. 11.00 do 17.00

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„Galeria pod fikusem”
„Pokłonić się Górze: relacja z podróży Chiny - Tybet” - wystawa fotografii Artura
Nosiadka
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
16 - 31 IV
„Rodzina i ja” - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
16 – 30 IV
„Zgadnij kto to?” - konkurs
25 IV g. 16.30 „Mama, Tata i Ja – Bal u Calineczki” - rodzinne czytanie w Bibliotece
IV g. 11.00
„Kolorowy Świat Papieru” - zajęcia plastyczne z cyklu „Sobota z plastyką”
W godzinach otwarcia biblioteki zapraszamy również na:
- „Złotą dziesiątkę” XXXXII notowanie książkowej listy przebojów
- „Magia czytania” – głośne czytanie dla przedszkolaków
- „Rusz głową” - gry i zabawy planszowe, bezpłatne żeglowanie po Internecie
16 - 30 IV

Wypożyczalnia dla dorosłych
16 – 30 IV
„Barwy przyrody” - wystawa prac Krystyny Kikuły
23 IV
Światowy Dzień Książki - wystawa
29 IV g. 17.00 Dyskusyjny Klub Książki zaprasza „10 minut od centrum” Izabela Sowa
Dział muzyczny
17 IV g. 9.30, 10.15 „Spotkanie z bajeczką muzyczną” dla PP 18
22 IV g. 9.00 „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren - muzyczne spotkanie z cyklu „Lektury
znane i lubiane” dla SP nr 9
24 IV
„Lokomotywa” Juliana Tuwima - muzyczne spotkanie z cyklu „Lektury znane
i lubiane” dla SP nr 1
24 IV g. 17.00 Spotkanie Miłośników Gwary Śląskiej

Filia nr 13 Os. XXX-lecia
Galeria „Warto”
„Opowieści z Narwi” - wystawa fotografii Mirosława Mizery
Galeryjka Przedszkolaka
16 – 30 IV
„Bajkowy alfabet” - wystawa prac plastycznych 5-6 latków z PP nr 19 w Wodzisławiu Śl.
Czytelnia
16 - 30 IV
„Turystyczny przewodnik gimnazjalisty – Londyn” - wystawa plakatów kl. III b
z Gimnazjum nr 3
25 IV g. 17.00 „To trzeba przeczytać - rozmowy nie tylko o książkach” - biesiada literacka
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
16 - 30 IV
„112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie” – wystawa prac konkursowych z miejskich eliminacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z cyklu „Bezpieczeństwo i ja”
22 IV g. 9.00 „Nasza planeta Ziemia„ – konkurs ekologiczny dla klas VI z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
W czwartki zapraszamy o godz. 9.30 na głośne czytanie dla przedszkolaków
z cyklu „Poczytajmy, posłuchajmy”

16 - 30 IV

Filia nr 1 Wilchwy
16 IV g. 13.00 „Nasza Ziemia to nasz Dom” - spotkanie z 6 –latkami z PP nr 9
23 IV g. 15.00 „Spotkanie z interesującą książką” - Dyskusyjny Klub Książki zaprasza:
„Los utracony” Imre Kertesz

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
Wypożyczalnie i czytelnia oraz dział muzyczny
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 19.00, czwartek, sobota: 8.00 - 14.00
UWAGA: W soboty dział muzyczny jest nieczynny

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
Szczegółowe informacje na stronie www.wck.wodzislaw.pl

WIECZORNY CYKL KABARETOWY - KLASYKA POLSKIEGO
KABARETU - MARCIN DANIEC. Bilety: 35 zł
19 IV g. 16.30 i 19.00 „16 URODZINY” - koncert jubileuszowy zespołu „Miraż”
22 IV
Spektakle teatralne w wykonaniu Edukacyjnego Teatru Katolickiego z Krakowa:
godz. 8.00
„Pinokio”
godz. 10.30
„Tomek Sawyer”
23, 24 IV g. 9.00
„XVI Miejski Festiwal Kultury Przedszkolnej” - przegląd przedszkolnych
grup artystycznych w kat.wiekowych :3-4-5 latki i 6-latki
26 IV g. 9.00 - 18.00 „VII WODZISŁAWSKA GALA TANECZNA - MIX 2008” - impreza konkursowa z udziałem zespołów tanecznych z województwa śląskiego (kat. miniatura taneczna, taniec-dyskotekowo-rewiowy, show dance, disco dance,
taniec towarzyski).
30 IV g. 8.00 i 10.00 Spektakle profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych „Dzieci w sieci” organizator UM w Wodzisławiu Śląskim
30 IV g. 18.00
Koncert charytatywny na rzecz 4-letniego Adrianka ze Skrzyszowa. Wystąpią:
Mbrother, Forseco, Max Farenthide, Chemical Garage, Kurde oraz Tabu.
18 IV g. 18.30

Zajęcia stałe:
poniedziałki i piątki godz. 19.00 – 20.00 aerobik s. 7
Kasa Wodzisławskiego Centrum Kultury czynna:
poniedziałek - wtorek i czwartek – piątek: 10.00 – 17.00, środa: 12.30 – 19.30,
sobota – niedziela: godzinę przed seansem

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI „CENTRUM”
STADION MOSIR
17, 22, 24 IV g. 17.00 Mecze wodzisławskiej ligi piłkarskich piątek drużyn niezrzeszonych
Zapowiedzi i relacje z imprez na: www.mosir-centrum.pl
MKS „ODRA” - Stadion MOSiR
19/20 IV g. 18.00 Mecz p.n. o mistrzostwo Orange Ekstraklasy - MKS”ODRA” Wodzisław Śl.
S.A. - Legia Warszawa
Sala Gimnazjum nr 4 - TKKF KARLIK
27 IV g. 10.00 Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Niezrzeszonych
Ośrodek Jazdy Konnej Kokoszyce
Czynny: od wtorku do niedzieli od 14.00 - 18.00
Basen kryty Wilchwy
Czynny: od poniedziałku do piątku godz. 8.00 - 22.00, soboty i niedziele godz. 13.00 - 21.00
ŚWIETLICA TPD ul. Tysiąclecia 1a
Czynna od godz. 9.00 – 18.00. W programie gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci
ŚWIETLICA MIEJSKA OSP Kokoszyce ul. Oraczy
Czynna: od poniedziałku do piątku godz. 16.00 – 20.00.
W programie warsztaty plastyczne, otwarte turnieje gier świetlicowych, zajęcia muzyczne.
Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie
URZĄD MIASTA

