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•	Pokonali	fale,	
dopłynęli	do	mety

•	Walczyli	o	tytuł	mistrza	
Polski	na	Skrzycznem

•	Janusz	Rokicki	
w	Galerii	Mistrzów
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Zapraszamy
do sekcji sportowych

SI Eurobeskidy
Pracę wszystkich sekcji sportowych i przygotowania do startów koordynuje

dr Bogusław Wyleciał, członek zarządu SI Eurobeskidy,
a nad codziennymi treningami czuwają doświadczeni trenerzy.

Tenisiści stołowi w SI Eurobeskidy trenują i star-
tują w zawodach pod okiem Jerzego Schreibera i 
Krzysztofa Ramendy. Zawodnicy sekcji ciężarow-
ców nad swoją kondycją pracują systematycznie 
pod opieką Stanisława Mirochy i Wiesława Grab-
skiego. Z szachistami nad szachownicą pochylają 
się: Marek Matlak iJacek Matlak, a pływacy szkolą 
się na basenie pod czujnym okiem Jarosława Wójci-
ka i Patryka Imielskiego. Zaplecze dla sekcji stano-
wią: sala rehabilitacyjna, sala do gier w Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach (sekcja 
szachowa), sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 
1 w Łodygowicach, basen i siłownia „AQUA SA” w 
Bielsku Białej oraz basen w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Szczyrku.

Aby dołączyć do sekcji sportowych Eurobeski-
dów, wystarczy zgłosić się w biurze stowarzyszenia 
w Łodygowicach (ul. Królowej Jadwigi 6) lub za-
dzwonić pod numer:  33 862 31 97 lub wysłać e-ma-
il: sport@eurobeskidy.org.pl.



W poprzednim numerze kwar-
talnika „Eurobeskidy. Aktywni 
razem” z radością informowa-
liśmy o dobrym początku tego-
rocznych startów, jaki zawdzię-
czaliśmy postawie zawodników 
eurobeskidzkiej sekcji podno-
szenia ciężarów podczas ogól-
nopolskiego turnieju w Żywcu. 
Pisaliśmy z dumą o naszych 
sportowcach i trenerach. Po ko-
lejnym kwartale możemy powie-
dzieć, że w naszych nastrojach 
i uczuciach nic się nie zmieniło, 
a cennych trofeów i medalistów 
jest dziś znacznie więcej.

Trener Stanisław Mirocha może 
nadal być dumny ze swoich sztangi-
stów, którym zawdzięczamy kolejne 
wzruszenia i aż 5 medali, w tym 2 
złote, zdobyte podczas Mistrzostw 
Polski w Bydgoszczy. Obydwa złote 
krążki wywalczyły tym razem pa-
nie: Magdalena Konior i Magdalena 
Wójcik.

Nieco bliżej, bo w Ustroniu, pod-
czas Mistrzostw Polski Seniorów 
w  Szachach po tytuł mistrza Pol-
ski sięgnął Henryk Seifert. Świetne 
wieści dobiegały tej wiosny także 
z Wisły, gdzie w drużynowych Mi-
strzostwach Polski Osób Niepeł-
nosprawnych w Tenisie Stołowym 
srebrny medal i tytuł wicemistrzów 
wywalczyła reprezentacja Eurobe-
skidów. Kilka tygodni później, pod-

czas Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w tej dyscyplinie złotym me-
dalem mistrzyni Polski w grze w pa-
rach zakończyła swój start Wioletta 
Kimla, a brązowym medalistą mi-
strzostw został Adrian Kochoń.

Ogromnie dziękujemy za wszyst-
kie wspaniałe przeżycia, które za-
wdzięczamy naszym medalistom. Ich 
ambitna walka stała się impulsem dla 
powstania nowej rubryki, w której 
będziemy prezentować naszych me-
dalistów. Z oczywistych względów 
nie jest możliwe, byśmy ich wszyst-
kich zdołali przedstawić w jednym 
wydaniu, dlatego przybliżamy dziś 

postacie trojga złotych medalistów: 
Magdaleny Konior, Henryka Seiferta 
i Wioletty Kimli, a kolejni pojawią się 
w następnych numerach.

Po raz pierwszy zapraszamy też 
do naszej Galerii Mistrzów, w któ-
rej będziemy prezentować sylwetki 
szczególnie zasłużonych niepełno-
sprawnych sportowców z naszego 
regionu. Rozpoczynamy od wybit-
nego lekkoatlety, medalisty olimpij-
skiego i mistrza świata w pchnięciu 

kulą Janusza Rokickiego z Cieszyna. 
Chcemy podzielić się radosną at-

mosferą, jaka towarzyszyła obu ło-
dygowickim spartakiadom. Pierw-
sza przeznaczona była dla osób 
niepełnosprawnych, druga miała 
charakter integracyjny dla przedsta-
wicieli różnych pokoleń. Ponieważ 
odbywały się w Dniu Dziecka, to 
najmłodsi i ich radość zdominowały 
obydwa wydarzenia sportowe oraz 
wieńczący to świętowanie piknik 
rodzinny.

Zapraszamy też na metę wyjąt-
kowo ekstremalnego w tym roku 
półmaratonu górskiego: Mistrzostw 
Polski Służb Mundurowych.

Życzymy wszystkim dobrego wa-
kacyjnego wypoczynku i zachęca-
my do wędrówek z przewodnikiem 
„Szlakiem beskidzkich zabytków”.

Medalowy róg obfitości
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za wszystkie cenne 
spostrzeżenia, dzięki 

którym będziemy mogli 
zgodnie z oczekiwaniami 
rozwijać formułę pisma.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

STANISŁAW HANDEREK,
redaktor naczelny



W Katowicach odbyła się kra-
jowa konferencja poświęcona 
współpracy PFRON z organiza-
cjami pozarządowymi. Uczest-
niczyło w niej kilkudziesięciu 
przedstawicieli tych organizacji 
z terenu województwa śląskiego. 
W debacie uczestniczyli także: 
wojewoda śląski Jarosław Wie-
czorek, Dorota Habich - zastępca 
prezesa PFRON do spraw pro-
gramowych oraz Jan Wroński 
– dyrektor Oddziału Śląskiego 
PFRON.

– Szeroka koalicja na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, w skład 
której obok PFRON wchodzą: mi-
nisterstwo, samorządy i organiza-
cje pozarządowe, służy wsparciu 
osób z niepełnosprawnościami, ich 
aktywizacji zawodowej i społecznej 
– podkreśla Marlena Maląg, prezes 
PFRON.

– Organizacje pozarządowe są 
w realizacji naszej misji jednym 
z  najistotniejszych partnerów. Za-
leży nam na docieraniu do potrzeb 
każdego człowieka, a organiza-
cje pozarządowe, które działają 
w  społecznościach lokalnych, bli-
sko ludzi, są w stanie te potrzeby 
identyfikować. Dzięki tej wiedzy 
i  współpracy z nami są też w sta-
nie kształtować odpowiedni system 
wsparcia. Cieszymy się, że możemy 
z roku na rok przeznaczać na te za-
dania coraz większe środki, a w tym 
roku wydamy w skali kraju na takie 
działania rekordową kwotę 279 mln 
zł, po raz pierwszy przekraczając 
ćwierć miliarda! To wzrost o ponad 
100 mln zł w porównaniu z rokiem 
2015. Ten wzrost wiąże się właśnie 

z aktywnością organizacji pozarzą-
dowych, bo tak odpowiedzieliśmy 
na bardzo dobre, wartościowe pro-
jekty, zgłoszoneprzez organizacje 
pozarządowe – mówi wiceprezes 
Dorota Habich.

Dyrektor Śląskiego oddziału 
PFRON Jan Wroński przedstawił 
zakres współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na terenie woje-
wództwa śląskiego, do którego tra-
fia aż 106 mln zł z blisko 279 mln zł 
przekazywanych w kraju do organi-
zacji pozarządowych. – W ramach 
kwoty 35 mln zł przekazanej w la-
tach 2015-2019 na 155 projektów 
organizacji pozarządowych udało 
się dotrzeć z pomocą do ponad 12 
tysięcy osób niepełnosprawnych. 
Porównując rok 2015, gdy dofi-
nansowanych było 15 projektów 
organizacji pozarządowych na 4 
mln 464 tys. zł z rokiem 2017, kie-
dy tych projektów było 47 a kwota 
wyniosła 10 mln 676 tys., można 
dostrzec wyraźny wzrost, a prowa-
dzona przez organizacje pozarzą-
dowe działalność jest bardziej sku-

teczna – dodawał dyr. Jan Wroński.
Odnosząc się do dobrej i stałej 

współpracy PFRON z SI Eurobe-
skidy, które na konferencji repre-
zentowała Jolanta Loranc, wice-
prezes Dorota Habich podkreślała: 
– Sport jest bardzo istotną dla nas 
dziedziną, bo to najczęściej jest 
pierwsza aktywność, jaką podej-
mują osoby niepełnosprawne. Ona 
jest pierwsza, ale na niej najczęściej 
się nie kończy. Dzięki aktywności 
sportowej rozpoczyna się w czło-
wieku odbudowywanie lub umac-
nianie poczucia własnej wartości, 
własnych możliwości, zdolności 
sprawstwa, poczucie możliwości 
samodzielnego działania. Za tym 
idą dalsze działania aktywizacyj-
ne i  rzeczywiste włączenie w życie 
społeczne. Dlatego sport jest jed-
nym z istotnych obszarów naszej 
działalności i z pełnym przekona-
niem wspieramy inicjatywy sporto-
we rozumiane zarówno jako reha-
bilitacja czy też jako sport bardziej 
wyczynowy.

                                                  EM

Eurobeskidy w koalicji
na rzecz niepełnosprawnych

CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE4
Z

 
E

U
R

O
B

E
S

K
I

D
Z

K
I

E
J

 
K

R
O

N
I

K
I



Zamkowa oficyna jak nowa
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W sali łodygowickiego Gmin-
nego Ośrodka Kultury 2 maja 
odbyło się uroczyste integracyjne 
spotkanie z okazji obchodów 
przypadającego tego dnia Święta 
Flagi. Organizatorem był zarząd 
Stowarzyszenia Integracyjnego 
Eurobeskidy z prezesem Stanisła-
wem Handerkiem na czele.

Przybyli członkowie i sympa-
tycy stowarzyszenia, człon-

kowie sekcji sportowych i uczestni-
cy programów realizowanych przez 
stowarzyszenie, mieszkańcy Łody-
gowic, a wśród honorowych gości 
znaleźli się m.in. sekretarz stanu w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej   Stanisław Szwed 
oraz Stanisław Baczyński, radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego i 

przewodniczący sejmikowej Komi-
sji Budżetu.

– Obchodzimy dziś ważne świę-
to, które jest okazją do tego, byśmy 
mogli promować flagę państwową. 
To już od 15 lat po uchwale Sej-
mu RP obchodzimy to święto. To 
15-lecie to również dobry moment, 
żeby ocenić tę inicjatywę i wystar-
czy spojrzeć, jak pięknie udekoro-
wane są nasze miejscowości. Tych 

flag również na domach indywidu-
alnych jest dziś dużo więcej, choć 
jeszcze sporo w tej dziedzinie jesz-
cze przed nami. Ta obecność flagi 
pomaga w odbudowywaniu poczu-
cia patriotyzmu, umacnianiu naszej 
więzi z ojczyzną – podkreślał wi-
ceminister Stanisław Szwed, który 
przedstawił też najnowsze inicjaty-
wy realizowane przez MRPiPS.

Biało-czerwone świętowanie

Choć wciąż jeszcze trwają prace 
remontowe i konserwacyjne 
na terenie parku i zabudowań 
zamkowych, oczy już cieszy blask 
pięknej i starannie odrestauro-
wanej oficyny.

Z pomieszczeń w jej wnętrzu 
korzystali przed remontem 

niepełnosprawni  członkowie SI 
Eurobeskidy, którzy od czasu roz-
poczęcia tych prac korzystają z róż-
nych tymczasowych sal i obiektów 
wynajmowanych nawet poza tere-
nem Łodygowic, co nieraz mocno 
utrudnia udział w zajęciach. Teraz 
nie wiadomo jeszcze, czy będą mo-
gli wrócić, bo do końca czerwca za-
rząd stowarzyszenia czeka na odpo-

wiedź władz samorządowych gminy 
Łodygowice w sprawie przedłużenia 
umowy najmu. 

– Liczne problemy lokalowe stały 
się impulsem dla zarządu Eurobe-
skidów do podjęcia starań o budo-
wę nowej siedziby stowarzyszenia, 
jednak takie działania potrwają 
około 5 lat, a ze względu na prowa-
dzone przez nas od lat trwałe pro-
jekty, przy których wymagane jest 
od nas zapewnienie stałej siedziby 
i lokalu dla ich realizacji. Bez tego 
nasza dalsza działalność, z której 
korzysta obecnie około tysiąc osób, 
może się okazać niemożliwa. Dla-
tego z nadzieją czekamy na odpo-
wiedź w tej sprawie i liczymy na to, 
że z uwagi na wieloletnie zaangażo-

wanie w inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności będzie to odpowiedź 
przychylna naszej organizacji – 
mówią członkowie zarządu SI Eu-
robeskidy.



Blisko 200 biegaczy z całego 
kraju stanęło w Dolinie Zimnika 
na starcie III Mistrzostw Polski 
Służb Mundurowych w Ekstre-
malnym Półmaratonie Górskim 
o Puchar Komendanta Główne-
go Policji. Pobiegli na dystansie 
21,097 km poprzez Kościelec, 
Malinową Skałę i szczyt Skrzycz-
nego. Trudna trasa była w tym 
roku jeszcze bardziej wymaga-
jąca z powodu poprzedzających 
bieg intensywnych opadów 
deszczu.

Nad przygotowaniem bie-
gu czuwali przedstawiciele 

Stowarzyszenia Integracyjnego Eu-
robeskidy, z prezesem Stanisławem 
Handerkiem na czele. W gronie or-
ganizatorów byli: Gabinet Komen-
danta Głównego Policji, Centralny 
Oddział Kontrterrorystyczny Po-
licji BOA, Komenda Wojewódzka 
Policji w Katowicach oraz Komen-
da Powiatowa w Żywcu. Wspierały 
przedsięwzięcie: Starostwo Powia-
towe w Żywcu, Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Katowicach 
oraz NSZZ Policjantów, reprezento-
wany przez zarząd wojewódzki wo-
jewództwa śląskiego oraz zarząd te-
renowy działający przy Komendzie 
Policji w Żywcu. 

Przed startem życzenia dobrych 
wyników złożyli uczestnikom 
półmaratonu m.in. wiceminister 
sportu Jan Widera, wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Stanisław Szwed i insp. Tomasz 

Kubicki, przedstawiciel komen-
danta głównego Policji, a   zarazem 
kierownik policyjnej reprezentacji 
Polski w  lekkoatletyce. Wśród bie-
gaczy nie zabrakło mł. insp. Micha-
ła Łukasika, komendanta powiato-

wego Policji w Żywcu. Udział w tym 
sportowym wydarzeniu był też for-
mą uczczenia jubileuszu 100-lecia 
Policji.

Mistrzostwa zostały dofinan-
sowane ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, a wsparcia 
udzieli sponsorzy: Tauron, Bank 
Spółdzielczy z Węgierskiej Górki 
i ZPM Hańderek. 

– Dzisiejsze Mistrzostwa Polski 
to doskonała okazja, by uczcić set-
ną rocznicę istnienia służb mundu-
rowych i docenić zaufanie, którym 
Policja cieszy się w społeczeństwie 
i na które wy pracujecie. Jako były 
trener, który jeszcze kilka lat temu 
biegał ze swoimi zawodnikami po 
tych górach, mam ogromny podziw 
dla waszej determinacji i waszej pa-
sji. Cieszę się ogromnie, że dbacie 
o swoją sprawność fizyczną, która 
jest bardzo ważna w waszej pracy na 
co dzień – mówił wiceminister Jan 
Widera. – To ważne, bo policjanci 
troszcząc się o bezpieczeństwo Pola-
ków potrzebują tej sprawności, a my 
dzięki temu czujemy się bezpiecz-
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Walczyli o tytuł mistrza Polski na Skrzycznem

Pierwszym,

który dotarł do mety,
był reprezentant

18. Batalionu
Powietrznodesantowego

w Bielsku-Białej
szer. Michał Świadek.
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niejsi. Ten dzisiejszy bieg pokazuje, 
że z  roku na rok ilość uczestników 
jest coraz większa i wydaje mi się, 
że idziemy w dobrym kierunku. 
Jako Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki chętnie wspieramy działania tego 
typu, promujące aktywność fizyczną.

– Cieszymy się, że możemy go-
ścić tylu znakomitych biegaczy w tej 
pięknej Dolinie Zimnika i na Ziemi 
Żywieckiej – mówił wiceminister 
Stanisław Szwed do przygotowują-
cych się do startu zawodników, ży-
cząc im udanego biegu mimo trud-
nych warunków. 

Chwilę później wystartowali, 
a  dyżury na trasie biegu w punk-
tach żywieniowych pełniły wolon-
tariuszki z licealnej drugiej klasy 
policyjnej z Zespołu Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych w Żywcu.

Półtorej godziny po starcie pierw-
si biegacze finiszowali na mecie, 
gdzie dotarli ostatecznie w  kom-
plecie, gdyż nawet te szczególnie 
wymagające warunki nie stanowi-
ły przeszkody nie do pokonania. – 
Było trudno, sporo błota, ale za to 
nie przeszkadzał upał i wbrew prze-
widywaniom biegło się nieźle – mó-
wili tuż po ukończeniu biegu.

Pierwszym, który dotarł do mety, 
był reprezentant 18. Batalionu Po-
wietrznodesantowego w Bielsku
-Białej szer. Michał Świadek. – Wa-
runki były idealne. Świetnie się 
biegło. I z przygodami. Na trasie spo-
tkaliśmy... jelenia. Próbowaliśmy mu 
dorównać, ale jednak nam uciekł... – 
żartował na mecie. Jak przyznawał, 
wystartował w tym biegu pierwszy 
raz, ale tytuł mistrza Polski był jego 
marzeniem i jednym z celów, które 
postawił przed sobą na ten rok. – Je-
stem szczęśliwy, bo od pierwszych 
kilometrów czułem, że jestem w do-

brej formie i biegłem po zwycięstwo. 
Wytrzymałem, no i udało się! – mó-
wił biegacz. Jak podkreśla, biega od 
6 lat, w tym roku zdobył także wraz 
z drużyną złoty medal na Mistrzo-
stwach Wojska Polskiego w Sulecho-
wie i nie zamierza na tytule mistrza 
Polski poprzestać. Już myśli o kolej-
nych wyzwaniach, Mistrzostwach 
Europy...

– Długo biegliśmy razem. Jestem 
z siebie zadowolony, dałem z siebie 
wszystko, ale na mecie kolega był 
jednak mocniejszy. Pogoda była su-

per: dużo mgieł na górze, ale za to 
bardzo klimatycznie – mówił Bar-
tłomiej Ceberak (KMP Rzeszów), 
który uzyskał drugi czas tego biegu. 
Trzeci był Rafał Jura (KMP Kra-
ków).

W grupie mężczyzn powyżej 40 
lat zwyciężył Adam Thiel (KG Poli-
cji) , a na podium stanęli także: Ma-
riusz Noski (KPP Wrocław-Krzyki) 
i Tadeusz Jurczak (CBŚP).

W kategorii kobiet do lat 40 zwy-
ciężyła Monika Kapera (KG Policji), 
przed Joanną Frukacz (KM PSP 



w  Bielsku-Białej), Barbarą Piwisz-
kis (Straż Miejska Jastrzębie-Zdrój) 
i Emilią Kożuch (KMP Bytom). 
W  grupie kobiet powyżej 40 lat 
na podium stanęły: zwyciężczyni   
Aleksandra Szyszka (KG Policji), 
Joanna Menżyk (KMP Katowice), 
Monika Mrugała (KG Policji).

Zdobywczyni złotego medalu 
i  tytułu mistrzyni Polski Aleksan-
drze Szyszce kibicowała cała rodzi-
na: mąż Adam z dziećmi: dwuletnim 
Felkiem i czteroletnią Basią. – Trze-
ba dzieciom pokazać, że należy się 
ruszać, aby być zdrowym. Biegałam 

dotąd głównie biegi płaskie, a teraz 
po raz pierwszy zdecydowałam się 
na bieg górski. To było duże wyzwa-
nie, bo biegnie się zupełnie inaczej 
– tłumaczyła złota medalistka.

Drużynowo zwyciężyła repre-
zentacja Komendy Głównej Poli-
cji, druga była drużyna KW Policji 
w  Krakowie, a trzecie miejsce za-
jęli biegacze z CBŚP. – Cieszę się 
z  tego zwycięstwa naszej reprezen-
tacji, bo ono mówi o dobrej formie, 
a przed nami duże wyzwania: Świa-
towe Igrzyska Służb Mundurowych 
w Chinach i Światowe Igrzyska Po-

licyjne w Mediolanie. Jestem dum-
ny z postawy naszych zawodników, 
którzy – co trzeba podkreślić – nie 
zajmują się przecież sportem zawo-
dowo, są czynnymi policjantami, 
pełnią służbę. Oczywiście wielu 
z  nich ma za sobą kariery zawod-
nicze przed wstąpieniem do Policji 
i zdajemy sobie sprawę, że na tak 
wysoki poziom sportowy trzeba 
było trenować wiele lat, ale nagro-
dą za cały ten trud są dobre wyniki 
na mecie. A kiedy mają okazję jako 
reprezentanci Polski zobaczyć wcią-
ganą na maszt biało-czerwoną flagę 
i usłyszeć hymn, to jest niesamowita 
duma – mówi insp. Tomasz Kubicki, 
szef reprezentacji Komendy Głów-
nej. 

W kategorii open zwyciężczynia-
mi były: Karolina Ploch z Pyskowic 
i Beata Winiarczyk-Jadach z Krako-
wa, a wśród mężczyzn triumfowa-
li: Sławomir Góra z Korbielowa i Jan 
Fijak z Siennej.

– Jesteśmy pełni uznania i gratu-
lujemy - mówił wiceminister Szwed 
na mecie, a insp. Kubicki wyraził 
uznanie biegaczom, którzy stanę-
li na podium, ale także wszystkim, 
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którzy podjęli wyzwanie, wystarto-
wali i  ekstremalny bieg ukończyli.

– Uważam bieg za bardzo udany, 
bo mimo bardzo trudnych warun-
ków na trasie udało się biegaczom 
osiągnąć wynik w granicach do-
tychczasowego rekordu. Tylko nie-
spełna minutę słabszy był czas zwy-
cięzcy od tego najlepszego wyniku, 
a biegło się znacznie trudniej niż 
zwykle. Rywalizacja była na wyso-
kim poziomie, bardzo wyrównana 
i nie było dużej różnicy między czo-
łówką i pozostałymi uczestnikami. 
To ważne, bo na liście było kilku-
nastu zawodników mocno zaawan-
sowanych, startujących w lidze gór-
skich biegów. Wszyscy walczyli do 
końca, a najważniejsze, że wszyscy 
dobiegli szczęśliwie i nikomu się nic 
nie stało – podkreśla dr Bogusław 
Wyleciał, sędzia główny zawodów.

Puchary i medale dla najlepszych 
biegaczy wręczali m.in. wicemi-
nister Szwed, insp. Kubicki, pre-
zes Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej dr Janusz Michałek, 
nadkom. Paweł Komenda z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach, starosta żywiecki Andrzej 
Kalata, st. bryg. Krzysztof Grygiel 
z PSP w  Żywcu, Marian Knapek 
z Nadleśnictwa Węgierska Górka.

Nagrody przyznane przez NSZZ 
Policjantów wręczali przedstawi-
ciele związkowego zarządu woje-
wództwa śląskiego: Andrzej Sowa 
i Maciej Dziergas, a także przewod-
niczący zarządu terenowego w Żyw-
cu asp. sztab. Zdzisław Dudka.

Podczas uroczystego podsumo-
wania biegu starosta Kalata prze-
kazał również nagrodę powiatu 
żywieckiego za upowszechnienie 
sportu, którą w tym roku otrzy-
mał zwycięzca dwóch poprzednich 

edycji półmaratonu asp. Jacek Mi-
chulec, na co dzień funkcjonariusz 
w Żywcu. – Jesteśmy dumni, że 
mamy takiego policjanta, któremu 
żaden przestępca nie ucieknie – 
mówił starosta.

– Cieszę się, że odbywająca się 
na Żywiecczyźnie impreza biegowa 
jest świetną okazją do  sportowej 
integracji środowisk służb mun-
durowych, a także osób cywilnych. 
Dobrze układa się też współpra-
ca organizacyjna, za którą jestem 

szczególnie wdzięczny nadkom. 
Pawłowi Komendzie z Katowic i asp. 
sztab. Zdzisławowi Dudce. W tym 
roku, przy tak trudnych warunkach 
pogodowych, było bardziej ekstre-
malnie niż zwykle, a jednak na star-
cie stanęła silna reprezentacja bie-
gaczy i mamy nadzieję, że spotkamy 
się z nimi również w kolejnej edycji 
tego półmaratonu – podsumowy-
wał prezes SI Eurobeskidy Stanisław 
Handerek.

EWA MIRSKA
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Tym razem aż trzy wydarzenia: 
XII Ogólnopolska Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych, XII 
Spartakiada „Od juniora do se-
niora” i Piknik Rodzinny odby-
wały się 1 czerwca na rozległych 
terenach zielonych otaczających 
Dworek Góralski w Łodygowi-
cach.

Zawodnicy zmierzyli się 
w  różnych konkurencjach: 

były biegi, rzut oszczepem, rzut 
piłeczką palantową do celu i rzuty 
piłką lekarska, a także pchnięcie 
kulą, skok w dal z miejsca i krę-
gle. Nad przeprowadzeniem po-
szczególnych konkurencji czuwa-
li wolontariusze SI Eurobeskidy, 
a pieczę nad całością sprawował 
sędzia główny zawodów: dr Bo-
gusław Wyleciał. Każdy startujący 
zawodnik otrzymał pamiątkową 
koszulkę, a także posiłek i napoje. 
Organizację spartakiady wsparło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

– Spartakiada jest dobrą okazją 
do startów traktowanych nie tylko 
jako rywalizacja, ale też jako re-

kreacja. Po raz kolejny pokazała 
jednak, że systematyczne treningi 
przynoszą owoce i tacy zawodnicy, 
choć nawet na co dzień uprawia-
ją inne dyscypliny, tutaj również 
osiągają dobre wyniki i zdobywają 
medale – podkreśla Dawid Tyc, 
wiceprezes SI Eurobeskidy.

Po przeprowadzeniu wszyst-
kich konkurencji odbyła się cere-
monia wręczenia medali, pucha-
rów, dyplomów i nagród, w której 
wraz z przedstawicielami zarządu 
Eurobeskidów uczestniczyli także 
goście: wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, komendant Powia-
towej Komendy Policji w Żywcu 
nadkom. Michał Łukasik.

Dołączył również Jerzy Stary-
pan z zarządu spółki Beskid Ży-
wiec, zajmującej się gospodarką 
odpadami, który dla uczestników 
spartakiady przygotował też pre-
zentację multimedialną na temat 
segregowania odpadów i  jego 
znaczenia dla ochrony środowi-
ska naturalnego. – Zabawy i tur-
nieje w naturalnym otoczeniu 
przyrody sprzyjały rozmowom na 

temat sposobów ekologicznego 
postępowania przy segregowaniu 
odpadów w naszych domowych 
gospodarstwach. Przydała się pre-
zentacja multimedialna, jak rów-
nież prezentacja kubłów z odpo-
wiednim oznakowaniem. Dzięki 
temu łatwiej było wytłumaczyć, 
jak powinno wyglądać odpowied-
nie postępowanie z odpadami. 
Wbrew pozorom wiele jest przy 
tym wątpliwości i przy tej okazji 
mogliśmy sobie sporo z nich wy-
jaśnić – przyznaje Jerzy Starypan.

– To ważne, bo przecież odpo-
wiedzialne postępowanie i ochro-
na środowiska jest tak naprawdę 
wyrazem troski o naszych najbliż-
szych: dzieci i wnuki. To nasz spo-
sób na to, by nasze przyszłe poko-
lenia mogły żyć w nieskażonym 
otoczeniu i korzystać z jego zaso-
bów – potwierdzał wiceminister 
Stanisław Szwed, który dołączył 
do integracyjnego świętowania. 

- Jestem po raz kolejny na im-
prezie stowarzyszenia Eurobeski-
dy i chylę czoła. Gratuluję świetnej 
jak zawsze organizacji zawodów 

Integracja do trzeciej potęgi
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Hi myślę, że tak jak w Łodygowicach 

powinno się dziać w  każdej gmi-
nie. Gratuluję wszystkim, którzy 
brali udział: jesteście znakomici. 
Widzieliśmy dziś wielu zwycięz-
ców i dlatego tak wiele pucharów 
na was czeka – mówił z  uzna-
niem wicewojewoda Chrząszcz 
tuż przed rozdaniem nagród dla 
uczestników Spartakiady Osób 
Niepełnosprawnych.

DZIECI NA START!

Chwilę później wokół namiotu, 
w którym ulokowane było biuro 
zawodów, zaroiło sie od młodych 
i  jeszcze młodszych zawodników. 
To znak, że rozpoczyna się właśnie 
organizowana przez Stowarzysze-
nie Integracyjne Eurobeskidy już 
po raz dwunasty Ogólnopolska 
Spartakiada Rodzinna „Od junio-
ra do seniora” rzeczywiście okaza-
ła się atrakcyjnym zaproszeniem 
dla zawodników w niemal każ-
dym wieku.

– Seniorów o wiek pytać nie 
wypada, ale gołym okiem widać, 
że na starcie do konkurencji po-

jawiło się sporo osób znacznie 
przekraczających to symbolicz-
ne 50 plus. Zresztą uczestników 
programu aktywności fizycznej 
z  tej grupy wiekowej też nie bra-
kowało. Najmłodsi startujący 
mieli zaledwie kilka lat, a szcze-
gólnego uznanie budziły rodziny 
z maleńkimi dziećmi na rękach, 
w których rodzice swoim przykła-
dem przygotowywali pociechy do 
przyszłej aktywności sportowej. 
Nie ma wątpliwości, że to najlep-
szy sposób, żeby zaszczepić w nich 
to zamiłowanie do ruchu, które 
jest najlepszym sposobem, by za-
pewnić dzieciom podstawy zdro-
wego rozwoju, a przy tym zadbać 
i o własną formę oraz zdrowie – 
podkreśla dr Bogusław Wyleciał, 
sędzia główny rozgrywanych kon-
kurencji.

Tu rozgrywki w poszczególnych 
konkurencjach nieraz wymagały 
jednak podziału na kategorie wie-
kowe i tylko dorośli mogli zmie-
rzyć się na przykład w pchnięciu 
kulą, rzucie piłką lekarską czy 
rzucie oszczepem. Za to każdy 

mógł wystartować w biegach, rzu-
cie piłeczką palantową do tarczy 
ułożonej na trawie z kolorowej 
liny czy skoku w dal z miejsca. Nie 
było też ograniczeń przy kręglach, 
które przyciągały wyjątkowo wie-
lu chętnych.

Jak się okazało, najmłodszym 
zawodnikom nadmiar energii 
przydał się podczas przygotowa-
nych przez wodzireja sportowych 
zabaw konkursów i zabaw. Był 
więc slalom z różnymi konkuren-
cjami czy angażujące prawdziwe 
tłumy dzieciaków przeciąganie 
liny. Energicznych okrzyków nie 
brakowało im także, gdy trzeba 
było kibicować innym. Dlatego 
nad gromadą startujących co rusz 
słychać było okrzyki młodych ki-
biców: – Babciu, babciu! Tempo!

Urszula Bąk zdobyła cen-
ne punkty w biegu, grze w krę-
gle i rzucie piłeczką palantową. 
W  przerwach między startami 
przytulała najmłodsze wnuczki, 
żeby mogły wystartować także 
jej córki: Beata i Katarzyna. – Są 
z nami wnuczki. Nie potrafią jesz-
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cze same startować, ale przecież 
też na swój sposób uczestniczą w 
zawodach i myślę, że załapią tego 
bakcyla i już niedługo zobaczymy 
je na starcie – śmieje się pani Ur-
szula.

Nagrodą za zdobyte punkty 
były nie tylko dyplomy, medale, 
puchary i rzeczowe upominki, ale 
także smakowity posiłek serwo-
wany przez kuchnię Dworku Gó-
ralskiego, przy którym odbywała 
się spartakiada. Dla zwycięzców 
nagrodą została też pamiątkowa 
fotografia z wiceministrem Sta-
nisławem Szwedem, który naj-
pierw otworzył zawody, później 
dopingował zawodników, a na za-
kończenie wręczał medale. Wraz 
z  nim gratulacje za dobre wyniki 
składali też   m.in.: wicestarosta 
żywiecki Stanisław Kucharczyk, 
dyrektor PGE Energia Odnawial-
na - Oddział Porąbka-Żar Jakub 
Kliś, a także wiceprezes bielskiego 
oddziału ZUS Marcin Tomecki.

W tym punkcie programu mia-
ła też miejsce oficjalna uroczy-
stość wręczenia przyznanej pod 
koniec ubiegłego roku statuetki 

Eurobeskidzkiego Filara Aktyw-
ności. To honorowe wyróżnienie, 
które przyznaje kapituła powoła-
na przez zarząd SI Eurobeskidy. 
Wśród nagrodzonych w kilku róż-
nych kategoriach statuetką i  ty-
tułem znalazł się wówczas Paweł 
Hańderek, właściciel Góralskiego 
Dworku, od wielu lat współpracu-
jący ze stowarzyszeniem i  wspie-
rający różne przedsięwzięcia inte-
gracyjne. Ponieważ nie mógł być 

obecny na gali wręczenia statu-
etek, otrzymał ją 1 czerwca z rąk 
wiceministra Stanisława Szweda.

WSZYSCY RAZEM

Dopełnieniem rywalizacji był 
Piknik Rodzinny z udziałem 
członkow stowarzyszenia, zawod-
ników i uczestników programów 
realizowanych przez Eurobeskidy. 
Wielu z nich postanowiło spędzić 
ten czas razem z  dziećmi, które 
były szczególnymi bohaterami 
tego dnia. Wśród bawiących się 
gości widać było także gospodarzy 
obiektu: Wiolettę i Pawła Hańder-
ków...

– Cieszymy się, że tyle osób przy-
szło całymi rodzinami, z  dziećmi 
i  wnukami, żeby się razem bawić 
i wspólnie świętować – podkre-
ślali organizatorzy. – To nam jest 
miło, że możemy razem z dziećmi 
przeżywać ich dzień – odpowiadali 
goście pikniku, na którym oprócz 
specjałów kuchni  Góralskiego 
Dworku czekała na nich dobra 
muzyka, napoje czy lody. 
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W Dniu Dziecka nie zabrakło 
niespodzianek przygotowanych 
z  myślą o najmłodszych. Były 
konkursy plastyczne, a na twór-
ców najpiękniejszych rysunków 
i malowanych farbami obrazków 
czekały nagrody. Ci najmłodsi 
mogli budować kolorowe kon-
strukcje z różnych elementów, 
powstawały więc niesamowite 
budowle. Z ogromnym zapałem 
dzieci brały udział w slalomie, to-
rze przeszkód, a przeciąganie liny 
trzeba było powtarzać wielokrot-
nie, bo wciąż byli chętni. Dmu-
chane zamki i zjeżdżalnie, podob-
nie jak urządzenia dworkowego 
placu zabaw były oblegane przez 
dzieci, które nie mogły narzekać 
na nudę. Mogły też spróbować, 
jak to jest, kiedy człowiek znaj-
dzie się we wnętrzu dmuchanej 
kuli. Z  uwaga obserwowały też, 
co może powstać z długich kolo-
rowych baloników. Dziewczynki 
wolały balonikowe pieski, kwiaty, 
a chłopcom bardziej podobały się 
miecze, którymi mogli bezpiecz-
nie walczyć.  Długie kolejki usta-
wiały się w narożniku namiotu, 

w którym stanął punkt malowania 
twarzy, a kolorowe buzie dzieci 
naprawdę zachwycały...

Niektórych zainteresowały sza-
chowe rozgrywki, których nawet 
w dniu spartakiady nie zaniechali 
członkowie sekcji szachowej. Wo-
kół pani Katarzyny Brzostowskiej 
i kilku innych graczy przystawali 
co chwilę młodzi, przyglądając się 
figurkom na szachownicy. Może 
któreś z ich dołączy do sekcji?

– Najbardziej cieszył nas fakt, 
że tylu zawodników skorzystało 

z zaproszenia i spędzało ten czas 
w prawdziwie rodzinnej atmos-
ferze. Bo w ten sposób jeszcze 
lepiej udała nam się ta integracja 
wszystkich uczestników, z różnym 
stopniem sprawności, w różnym 
wieku i różnej kondycji. To w su-
mie kilkaset osób, z których każda 
znalazła tu dla siebie coś intere-
sującego i mogła wziąć udział we 
wspólnej zabawie. Myślę, że to był 
bardzo dobry dzień – podsumo-
wywał Wojciech Barabasz z zarzą-
du Eurobeskidów.



Pięć krążków dla sztangistów
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Wiosenne starty w tym roku 
zaowocowały licznymi sukce-
sami zawodników Eurobeski-
dów. Z imponującym medalo-
wym dorobkiem z Bydgoszczy 
powróciła reprezentacja sekcji 
podnoszenia ciężarów Sto-
warzyszenia Integracyjnego 
Eurobeskidy Łodygowice. 

Z rozegranych na początku kwiet-
nia Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w tej dyscyplinie zawodnicy 
przywieźli aż pięć medali. Te najcen-
niejsze zdobyły tym razem panie. Na 
najwyższym stopniu podium stanęły 
obie reprezentantki łodygowickiej 
sekcji. Złoty krążek i tytuł mistrzyni 
wywalczyła najbardziej utytułowana 
zawodniczka sekcji: Magdalena Ko-
nior, która wycisnęła 87 kg.

Złoty medal w swojej zdobyła rów-
nież Magdalena Wójcik – z wynikiem 
1,5 kg niższym od własnej wagi.

O stopień niżej, na drugim miej-
scu podium i ze srebrnymi medalami 
ukończyli rywalizację dwaj zawod-
nicy Eurobeskidów: Marcin Biegun 
dla swojego tytułu wicemistrza Pol-
ski wycisnął 97 kg, a Dawid Hałat 
w  swojej kategorii wagowej również 
był drugi, z wynikiem 92 kg.

Z wynikiem 101 kg i brązowym 
medalem zakończył swój udział 
w zawodach Sławomir Jędrzejko, któ-
rzy osiągnął w ten sposób naprawdę 
znaczący sukces, bo skutecznie poko-
nał nie tylko ciężar na sztandze, ale 
także problemy ze zdrowiem, które 
po operacji na dłuższy czas wyłączyły 
go z treningów.

Wspaniale spisywał się w walce ze 
sztangą również Dariusz Wandzel, 
podchodząc zwycięsko do wszyst-
kich trzech prób. Jednak z powodu 
zmiany kategorii wagowej zawodni-
ka ciężar podniesionych przez nie-
go 145 kg okazał się o 2 kg za niski, 
żeby mógł zostać medalistą tych 
mistrzostw i ukończył zawody na 
czwartym miejscu. Bez medalu za-
kończył też swój start Dawid Lange. 

– Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników zawodów znakomite 

warunki żywieniowe i noclegowe. 
Sala zawodów została profesjonalnie 
przygotowana dla osób niepełno-
sprawnych, co szczególnie chwali-
ły osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. Nad całością zawodów 
czuwały: Komisje Sędziowska   i Ko-
misja Antydopingowa z Warszawy. 
W takich warunkach reprezentacja 
Eurobeskidy Łodygowice pokazała, 
na co ją naprawdę stać! No i widać, 
że mamy potencjał i niewiele trzeba, 
by zdobywać więcej medali – mówi 
dumny ze swoich zawodników trener 
Stanisław Mirocha.

Jak podkreśla, to efekt napraw-
dę rzetelnej, systematycznej pracy 
sztangistów na treningach. – To są 
tony podnoszone przez wiele tygo-
dni, miesięcy, lat. Bez tej wytrwałości 
nie byłoby dobrych wyników – pod-
kreśla trener.



Radosne wieści dotarły też z 
Ustronia, gdzie w kwietniu 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Seniorów w Szachach. W gru-
pie liczącej 171 zawodników 
wystartowali mężczyźni od 55 
lat wzwyż oraz kobiety w wie-
ku 50 lat i więcej.

Wśród miłośników królewskiej 
gry nie zabrakło reprezentantów Sto-
warzyszenia Integracyjnego Eurobe-
skidy. Najlepszy okazał się Henryk 
Seifert, mistrz FIDE, który zwyciężył 
i został mistrzem Polski seniorów 
w szachach na rok 2019!

W trwających 8 dni rozgrywkach, 
które zorganizowane były przez 
Polski Związek Szachowy w  Ustro-
niu-Jaszowcu szachiści pełnospraw-
ni i niepełnosprawni grali syste-
mem szwajcarskim w jednej grupie. 
Uczestniczyli w 9 rundach, na pod-
stawie których ustalona została osta-
teczna punktacja. – Podczas Mi-
strzostw Polski zastosowanie miały 
zasady FIDE, a ciekawym dopełnie-
niem sportowej rywalizacji seniorów 
był też turniej z udziałem przedszko-
laków i dzieci do lat 10 – mówi sędzia 
zawodów Jacek Matlak.

Zwycięzca Henryk Seifert grał 
z numerem 5. Ani razu nie przegrał, 
6 razy wygrał i 3 razy zremisował.  
Łącznie zebrał na swoim koncie 7,5 
punktu. – To jeden z największych – 
jeśli nie największy – sukces mistrza 
Seiferta w jego karierze zawodniczej! 
– podkreśla sędzia Matlak.

Reprezentujący SI Eurobeskidy 
Zygfryd Hoder zdobył 5 pkt i zajął 76 
miejsce. Powyżej setnej lokaty upla-
sowali się: Andrzej Rygiel (4 pkt), 
Franciszek Kuberski (4 pkt) i Antoni 
Szymik (3,5 pkt).

Zawodnicy sekcji szachowej 
oprócz regularnych spotkań uczest-
niczą też w rozgrywkach o Grand 
Prix w Szachach Szybkich P-15 – 
Łodygowice 2019. W ramach tych 
rozgrywek od lutego do listopada 
odbędzie się 8 otwartych turniejów, 
organizowanych co kilka tygodni 
w  sobotę w sali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. 
Uczestniczą w nich szachiści z całe-
go regionu. Po zakończeniu całego 
cyklu turniejów każdy zawodnik zo-
stanie sklasyfikowany na podstawie 
sześciu najlepszych wyników.

– Ta formuła turniejowa to z jed-
nej strony zachęta do tego, by się 

rozwijać i rywalizować z innymi sza-
chistami regularnie, a z drugiej szan-
sa, by w razie losowej sytuacji, kiedy 
nie można wziąć udziału, nie stra-
cić szansy na końcową klasyfikację 
– mówi sędzia Jacek Matlak. – Tur-
niej jest otwarty i każdy chętny może 
w nim brać udział. Cieszymy się, bo 
pojawia się sporo nowych, młodych 
zawodników.

Medalowa szachownica
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Wiosenne starty przyniosły te-
nisistów stołowych trenujących 
w Stowarzyszeniu Integracyj-
nym Eurobeskidy wiele emocji.

Najpierw w kwietniu, na rozegra-
nych w Wiśle drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Osób Niepełnospraw-
nych w Tenisie Stołowym świetnie 
spisała się męska reprezentacja Eu-
robeskidów, która do kolekcji me-
dalowej dołożyła tym razem druży-
nowe srebro. Trener Jerzy Schreiber 
ze słuszną dumą mógł obserwować 
grę swoich podopiecznych, którzy 
stworzyli dwie drużyny i rywalizo-
wali w  kategorii VIII i X. Wspania-
łym sukcesem zakończyli swoje me-
cze tenisiści w kategorii VIII, grający 
w  składzie: Grzegorz Pieronek, Ad-
rian Kochoń i Tomasz Mojżysz. Po 
serii zwycięstw dopiero w finałowym 
meczu ulegli zespołowi z Zielonej 
Góry, w którego składzie zagrali me-
daliści Mistrzostw Świata i Igrzysk 
Olimpijskich. W ten sposób zajęli 
drugie miejsce i zdobyli srebrny me-
dal oraz tytuł wicemistrzów Polski. 
Druga drużyna SI Eurobeskidy, gra-
jąca w kategorii X w składzie: Wło-
dzimierz Maślanka, Michał Reterski 
i Wiesław Stasia, zajęła 9 miejsce.

Było też jednak duże rozczaro-
wanie, gdy okazało się, że z powodu 
małej ilości drużyn kobiecych Mi-
strzostwa Polski pań zostały odwo-
łane. – To wielka szkoda, bo nasze 
zawodniczki świetnie grają i miały 
dużą szansę zakończyć zawody jako 

medalistki – ubolewali trenerzy: Jerzy 
Schreiber i Krzysztof Ramenda.

Okazją do odrobienia tej straty 
były zorganizowane w maju Indywi-
dualne Mistrzostwa Polski w Tenisie 
Stołowym Osób Niepełnosprawnych, 
organizowane również w Wiśle. Tu 
najlepiej wykorzystała swoją szansę 
reprezentująca Eurobeskidy Łodygo-

wice Wioletta Kimla, która zagrała 
w parze wraz z Jolantą Kopaczyńską 
ze Startu Wrocław i zdobyła złoty me-
dal oraz tytuł mistrzyni Polski. 

– To prawdziwa radość i zarazem 
niespodzianka, tym bardziej, że przy-
szło im się zmierzyć z rywalkami gra-

jącymi w kadrze narodowej i niewiele 
wskazywało wcześniej na ich zwycię-
stwo. Cieszymy się też z dużych po-
stępów, jakie w ciągu ostatniego roku 
zrobił Adrian Kochoń, grający w kla-
sie 7. Przed rokiem zakończył swój 
występ na ósmym miejscu, a tym ra-
zem wywalczył brązowy medal, więc 
on też może mówić o sukcesie - mówi 
Jerzy Schreiber.

Nie zabrakło też sukcesów podczas 
Integracyjnych Mistrzostw Śląska 
w  Tenisie Stołowym w Siemianowi-
cach. W kategorii grających na wóz-
kach open reprezentant Eurobeski-
dów  Ireneusz Malinowski był drugi, 
podobnie jak Edyta Sprycha-Kąkol, 
która ustąpiła w grupie kobiet tylko 
zwyciężczyni: Krystynie Ring. W gru-
pie mężczyzn klas 6-8 Grzegorz Pie-
ronek był trzeci, a w grze podwójnej 
Włodzimierz Maślanka i   Zbigniew 
Banasiak zajęli trzecie miejsce.

Piłeczka mała, sukcesy duże



Aktywna rehabilitacja działa!

EUROBESKIDY: AKTYWNI RAZEM czerwiec 2019 17

G
A

B
I

N
E

T
 
R

E
H

A
B

I
L

I
T

A
C

J
I

W utrzymaniu dobrej kondy-
cji, tak ważnej dla dobrych 
startów, obok systematycznych 
treningów nieodzowne jest 
profesjonalne wsparcie ze stro-
ny zespołu fizjoterapeutów.

– Trudno byłoby mówić o dobrych 
wynikach sportowców, gdyby nie 
mieli oni do stałej dyspozycji tych 
możliwości, jakie oferuje działają-
cy przy stowarzyszeniu Eurobeskidy 
gabinet rehabilitacyjny. Dzięki za-
biegom leczniczym i relaksacyjnym 
można skutecznie zmniejszyć dole-
gliwości bólowe, a także opanować 
stres, który przeszkadza w sportowej 
rywalizacji – mówi dr Bogusław Wy-
leciał, koordynator sekcji sportowych 
w SI Eurobeskidy.

Obecnie w gabinecie zabiegi fizy-
koterapii, kinezyterapii i masażu lecz-
niczego wykonuje 6-osobowy zespół 
fizjoterapeutów, którzy mają do dys-
pozycji najnowocześniejsze urządze-
nia potrzebne do przeprowadzanych 
zabiegów. Pomoc otrzymują tu nie 
tylko zawodnicy czy uczestnicy pro-
gramów realizowanych przez stowa-
rzyszenie.

Dzięki temu możliwa jest też re-
alizacja nowatorskiego programu 
„Aktywna rehabilitacja sposobem 
na poprawę jakości życia osób nie-
pełnosprawnych”. W ramach tego 
programu stałą trzyletnią bezpłatną 
pomocą obecnie obejmuje się 150 
pacjentów z  orzeczonym umiarko-
wanym i znacznym stopniem niepeł-
nosprawności narządu ruchu, a  tak-
że z  niepełnosprawnością narządu 
wzroku oraz słuchu. Korzystają z pro-
gramu mieszkańcy Łodygowic i  in-
nych okolicznych miejscowości.

– To bardzo duża pomoc i poczu-
cie bezpieczeństwa, kiedy wiemy, że 

możemy liczyć na regularne zabiegi, 
które nie wymagają wyjazdów do od-
ległych ośrodków specjalistycznych. 
Jeszcze ważniejsze jest to, że w ramach 
tego programu mamy zapewnioną na 
miejscu stałą konsultację i opiekę le-
karską, więc w razie jakiejś zmiany 
w stanie zdrowia można praktycznie 
od razu dostosować do tej zmiany za-
biegi. To dla nas ważne, że możemy 
zaufać i nie musimy się martwić, czy 
nie należałoby zrobić jeszcze innych 
badań czy chodzić dodatkowo do 

innych specjalistów. To dodatkowy 
zysk, oprócz tego, że czuję się dużo 
lepiej i ruszam się lepiej – chwali pani 
Anna, jedna z pacjentek.

Jak podkreślają członkowie zarzą-
du Eurobeskidów, tak szeroka i no-
woczesna oferta rehabilitacyjna jest 
możliwa tylko dzięki wsparciu dar-
czyńców. 

Program aktywnej rehabilitacji do-
finansowuje PFRON, a sponsorem 
jest spółka z o.o. AMW HOTELE.



Pokonali fale, dopłynęli do mety
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Na profesjonalnym basenie 
Centralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku 15 czerwca roze-
grane zostały VI Ogólnopolskie 
Integracyjne Beskidzkie Letnie 
Zawody w Pływaniu, organi-
zowane przez Stowarzyszenie 
Integracyjne Eurobeskidy.

Do rywalizacji przystąpiło 130 
zawodników, od pierwszoklasistów 
po uczniów klas ósmych szkoły 
podstawowej. Pokonanie basenu 
było szczególnym wyzwaniem dla 
najmłodszych, którzy po raz pierw-
szy mierzyli się też z emocjami to-
warzyszącymi startowi przed liczną 
publicznością. Z galerii swoje po-
ciechy dopingowali przejęci rodzi-
ce, rodzeństwo, a często także bab-
cie czy dziadkowie. Tym większa 
była jednak radość, gdy udało się 
sprawnie dopłynąć do mety...

Nad zapewnieniem bezpieczeń-
stwa i przebiegiem całej rywalizacji 
czuwała spora grupa wolontariuszy 
SI Eurobeskidy. O opiekę medycz-
ną zadbał wiceprezes Dawid Tyc, 

a obsługę techniczną  uroczystego 
zakończenia zawodów zapewnił 
Krystian Handerek z grupą wolon-
tariuszy. 

Na każdego wyczerpanego pły-
wackim wysiłkiem zawodnika cze-
kał obiad z pysznym owocowym 
deserem. Każdy otrzymał też pa-
miątkową koszulkę.

Podczas uroczystego podsumo-
wania medale i pamiątkowe dy-
plomy dla wszystkich, a także na-
grody rzeczowe dla najlepszych 
młodych pływaków, wręczali: wi-
ceprezes PFRON do spraw finanso-
wych Tomasz Maruszewski, dyrek-
tor oddziału śląskiego PFRON Jan 
Wroński, przedstawiciel jednego 
ze stałych sponsorów Eurobeski-
dów, dyrektor PGE Energia Odna-
wialna  Oddział Porąbka-Żar Jakub 
Kliś, a także dr Bogusław Wyleciał 
z zarządu Eurobeskidów. W tym 
gronie znalazła się dyrektor COS 
Aleksandra Woźniak, która ode-
brała podziękowania za gościnne 
przyjęcie zawodników. Wszystkich 
serdecznie witał na uroczystym 

podsumowaniu zawodów prezes SI 
Eurobeskidy Stanisław Handerek, 
podkreślając, że wdzięczność na-
leży się wszystkim obecnym. – Bo 
bez pomocy sponsorów i współor-
ganizatorów nie zdołalibyśmy prze-
prowadzić takiego dużego przed-
sięwzięcia, a bez zaangażowania 
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naszych młodych pływaków nie by-
łoby wcale  tych zawodów – mówił. 

Gratulacje udanych zmagań 
z wodą zwłaszcza najmłodszym za-
wodnikom złożył prezes Maruszew-
ski. – Przepłynięcie profesjonalnego 
basenu to dla was na pewno duże 
przeżycie, a przede wszystkim waż-
ne pierwsze osiągnięcie. Chciałbym 
wam życzyć wytrwałości i dalszych 
sukcesów: żebyście przepływali co-
raz większe dystanse, a wasza ocho-
ta do uprawiania sportu rosła z każ-
dym rokiem. Sport to bardzo ważna 
dziedzina aktywności, bo pomaga 
się dobrze zorganizować i wyzna-
czać cele, a to jest w życiu bardzo 
istotne – mówił wiceprezes Maru-
szewski. 

W gronie pływackich mistrzów, 
którzy zwyciężyli w swojej kate-
gorii wiekowej, znaleźli się: Alicja 
Stokłosa, Jan Kawecki, Kinga Dzie-
dzic, Wiktor Mentel, Wojciech Ni-
kiel, Natalia Szczotka, Kamil Twar-
dowski, Julia Cieślar, Nikola Pyrek, 
Przemysław Mołdysz. 

– Warto podkreślić, że w gronie 
uczestników konkursu pływackiego 
byli tacy, dla których osiągnięciem 
rzeczywiście było przepłynięcie ca-
łej długości basenu, ale byli i tacy, 
którzy zdobyli tu po dwa medale, 
płynąc najszybciej dwoma różnymi 
stylami. To dobrze wróży ich dal-
szym sportowym karierom – za-
uważa dr Wyleciał. 

Patronat honorowy nad zawoda-
mi objął marszałek województwa 
śląskiego Jakub Chełstowski a dofi-
nansowane zostały ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz 
Urzędu Województwa Śląskiego. 
Sponsorem głównym była AMW 
Sinevia, a wsparcia udzieliła też pie-
karnia Capri. 
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Najbardziej utytułowana 
zawodniczka sekcji podnosze-
nia ciężarów w SI Eurobeskidy 
również w tym roku dowiodła, 
że w swojej kategorii wagowej 
jest najlepsza w kraju i do 
kolekcji swoich medali do-
łączyła kolejny złoty krążek 
Mistrzostw Polski. Na Mistrzo-
stwach Europy została brązo-
wą medalistką, a na Mistrzo-
stwach Świata była piąta.

Do dzisiaj żartuje ze swoich spor-
towych początków, które jej zdaniem 
wcale sportowe nie były. Bo w 2006 
r. przyszła po raz pierwszy na siłow-
nię Aqua w Bielsku-Białej wyłącznie 
po to, żeby zrzucić parę zbędnych 
kilogramów. – Tu spotkałam trenera 
Stanisława Mirochę, który namówił 
mnie do wyciskania sztangi. Poje-
chałam na pierwsze zawody raczej 
jako obserwator, a na miejscu okaza-
ło się, że mam wystartować. Zadzia-
łał z zaskoczenia, a że wynik wcale 
nie był zły, to postanowiłam spróbo-
wać pociągnąć to dalej, choć gdyby 
mnie ktoś wcześniej zapytał o spor-

tową aktywność, to raczej bym go 
wyśmiała – wspomina pani Magda. 

Tak rozpoczęła pod okiem trenera 
Mirochy systematyczne treningi jako 
zawodniczka Eurobeskidów i  z jed-
nej strony rzeczywiście udało się jej 
zrzucić nieco kilogramów, a  z  dru-
giej, zaczęły rosnąć ciężary, które po-
trafiła podnieść na zawodach. I choć 
zaczęła pozornie za późno jak na 
wyczynowy sport, bo w wieku 30 lat, 
jednak udało się jej wypracować mi-
strzowską formę. 

– Kluczem do tego, co działo się 
potem jest też to, że naprawdę po-
lubiłam siłownię. Lubię tu przycho-
dzić, bo tu odpoczywam psychicz-
nie. To też dla mnie szansa, żeby 
wyjść, spotkać się z ludźmi. Mam tu 
wielu znajomych, z którymi mogę 
porozmawiać, pożartować, gdzie 
nikt nie dziwi się temu, jak chodzę – 
tłumaczy sztangistka. – Dlaczego to 
takie ważne? Bo większość osób nie-
pełnosprawnych ma problem z niską 
oceną własnej wartości i spotyka się 
z takim podejściem ze strony innych. 

W zaakceptowaniu siebie pomaga 
jej też praca. Na co dzień jest pracow-

nikiem urzędu skarbowego i swoje 
obowiązki wykonuje bez stosowania 
taryfy ulgowej. – To, że mam proble-
my z chodzeniem wcale przecież nie 
oznacza, że nie powinnam traktować 
poważnie swojej pracy, tak samo jak 
inni. Choć oczywiście zdarzało mi 
się spotykać ze zdziwieniem, dlacze-
go pracuję jak każdy urzędnik, a nie 
na przykład w zakładzie pracy chro-
nionej. 

Tej samej dyscypliny i konsekwen-
cji wymaga od siebie na treningach. 
– To również efekt pracy trenera, 
który dopinguje nas wszystkich 
w  sekcji, żebyśmy przychodzili na 
treningi regularnie, nawet jeśli nam 
się tego dnia niezbyt chce. I niesły-
chanie cierpliwie pomaga w czasie 
treningów w  usuwaniu wszystkich 
niedoskonałości naszego wyciskania 
sztangi. Ta jego troska o nas na pew-
no motywuje do wytrwałej pracy 
lepiej niż pokrzykiwania czy groźby, 
które zdarzało mi się czasem obser-
wować u innych. Dzięki temu lubimy 
sport,  to ważne, bo gdybym tego nie 
lubiła, nikt by mnie na trening nie 
zaciągnął – uważa mistrzyni Polski. 

MAGDALENA	KONIOR:
Trzeba pokonywać swoje słabości

Rozpoczynamy prezentację tegorocznych eurobeskidzkich medalistów.
Kolejne sylwetki przedstawimy w następnych numerach.



Przyznaje, że trening ze sztan-
gą wcale nie jest lekki. Dla dobrego 
wyniku tych ciężarów na sztandze 
podnoszonych systematycznie w ty-
godniu uzbiera się kilkanaście ton. 

– To oczywiście warunek przy-
szłego zwycięstwa na zawodach i sa-
tysfakcji z miejsca na podium. Ale to 
jest też szansa udziału w ciekawych 
wyjazdach na sportowe turnieje. 
Z  nimi wiąże się przede wszystkim 
duma, że mogę założyć koszulkę 
z orłem i reprezentować Polskę na 
międzynarodowych turniejach czy 
mistrzostwach. I świadomość, że 
ktoś na mnie liczy i trzyma za mnie 
kciuki. Gdyby nie udział w Mistrzo-
stwach Świata, nigdy bym nie trafiła 
do Malezji czy Dubaju. To było nie-
samowite doświadczenie, kiedy mo-
gliśmy z całą reprezentacją korzystać 
z pięknych obiektów wspaniale przy-
stosowanych do naszych potrzeb. Po 
treningach udawało się jeszcze wy-
gospodarować trochę czasu, by zwie-
dzić okolicę - wspomina Magdalena 
Konior i z uśmiechem dodaje, że to 
taki mały bonus do tego, że niepeł-
nosprawnym w  każdej dziedzinie 
życia jest ciężej niż innym. – Ale na 
tym nie można się skupiać i trzeba 
raczej starać się skupić na pokony-
waniu przeszkód, a nie narzekaniu 
– mówi krótko. I sama się nie skarży, 
tylko wytrwale podrzuca na swojej 
sztandze kolejne tony. 

– Wiem, że gdybym tego nie ro-
biła, gdybym nie ćwiczyła, to rzeczy-
wiście miałabym większe problemy 
z własną wagą i jeździłbym na wóz-
ku. To poczucie, że trzeba być ak-
tywnym, to również zasługa moich 
rodziców, którzy nigdy nie zrezy-
gnowali z żadnych możliwych form 
mojej rehabilitacji. Wiem, że po-
święcili mi wszystko i że sama musze 
też z siebie dawać wszystko. Dużo się 
też uczę od innych. Moim rehabili-
tantem był kiedyś Sławek Jędrzejko i 
spotkaliśmy się po raz pierwszy wiele 
lat temu w Jaworzu. Kolejny raz trafi-
liśmy na siebie już po jego wypadku, 
w którym złamał kręgosłup. Teraz 
trenujemy w tej samej sekcji i widzę, 
jak jest niesamowicie pogodny, uni-
ka użalania się nad sobą, dobrze do-
gaduje się z ludźmi – tłumaczy pani 
Magda. 

Nie ukrywa, że sport wiele zmie-
nił w jej życiu, przyniósł mnóstwo 
satysfakcji, dał możliwość nowego 

realizowania siebie, dał dużo no-
wych znajomych i niepowtarzalne 
doświadczenia. 

– Dzięki systematycznym trenin-
gom mogę też powiedzieć, że jestem 
na co dzień szczęśliwsza, bardziej 
zrelaksowana, bo na siłowni wszelkie 
przyniesione z zewnątrz emocje opa-
dają. Dlatego z całego serca zachę-
cam wszystkie osoby niepełnospraw-
ne, żeby korzystały z tej szansy, jaką 
daje sport, bo dzięki niemu łatwiej 
mogą przekonać się, że mimo niepeł-
nosprawności wcale nie muszą czuć 
się gorsze czy dowodzić innym, że są 
lepsze – podkreśla zawodniczka.

Choć oczywiście nie zapomina, 
że najpierw jest kobietą, a dopie-
ro potem sportowcem, i gdy trzeba, 
to musi się znaleźć czas na fryzjera 
czy kosmetyczkę, wyjście do teatru. 
– Czasem muszę przekonywać kole-
żanki z kadry, że jeżdżenie na wóz-
ku przecież nie ma żadnego związku 
z tym, czy ma się zadbane paznokcie i 
nie ma powodu, żeby rezygnować. Bo 
to też krok ku temu, by zaakceptować 
siebie, a gdy siebie zaakceptujemy, 
mamy tę siłę, żeby pokonywać prze-
szkody – dodaje Magdalena Konior.
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W Ustroniu odebrał w tym 
roku  puchar i medal, zdobywa-
jąc swój pierwszy tytuł mistrza 
Polski w wieku 62 lat. Szachy 
zajmują ważne miejsce w jego 
życiu od dawna i w bardzo 
różnoraki sposób wpływają na 
niego. Ten największy sukces 
sportowy przyszedł dopiero po 
wielu latach, sprawiając na-
prawdę wielką radość i zawod-
nikowi, i jego kibicom...

– Gry w szachy nauczył mnie 
mój tata w piątej klasie podsta-
wówki i raczej nie chodziło o spor-
tową karierę, a bardziej o działanie 
wychowawcze i o to, żeby odwrócić 
moją uwagę od złych zachowań. 
Udało się – uśmiecha się Henryk 
Seifert. – Zacząłem więc dość póź-
no, bo dzisiaj to dzieci zaczynają już 
w  przedszkolu. Kiedyś to wszyst-
ko jednak było trochę później, 
a  pierwsze zawody dla młodych 
zawodników to były Mistrzostwa 
Polski młodzików - dla zawodni-
ków od 14 lat. Pierwszy raz w ta-
kich mistrzostwach brałem udział 
w Opolu i o mały włos, a mógłbym 
być wtedy zwycięzcą.

Zaczęły się coraz częstsze starty 
w szachowych turniejach, przyszły 
kolejne zwycięstwa w wojewódz-
kich spartakiadach Pałacu Mło-
dzieży w Katowicach.

– Szachy miały coraz większe 
znaczenie w moim życiu. Zajmo-
wały coraz więcej czasu i uwagi, aż 
tata zaczął się niepokoić, że za bar-
dzo mnie to wciąga: bo tylko sza-
chy i szachy. Tym bardziej, że naj-
pierw grałem dla treningu z  tatą, 
ale kiedy zacząłem wygrywać, ta-

cie się to mniej podobało, a ja za-
cząłem szukać innych partnerów 
do szachownicy. Nie wiedziałem 
wówczas o  istnieniu klubu sporto-
wego, więc zaglądałem do... pocze-
kalni na dworcu PKP, gdzie starsi 
panowie grali czekając na pociąg – 
wspomina pan Henryk.

Kiedy zaczął wygrywać i z nimi, 
znalazł wreszcie klub BBTS Włók-
niarz Bielsko-Biała, gdzie działała 
sekcja szachowa i tam zaczął grać 
systematycznie. – Nie było w tam-
tym czasie trenerów, więc wszyst-
ko zależało od własnych poszu-
kiwań i  wytrwałości. Doszedłem 
do stopnia mistrza krajowego, ale 
choć do stopnia mistrza międzyna-
rodowego niewiele mi brakowało, 
jakoś nie zdobyłem się na większy 
wysiłek – i tak już zostało. Potem 
przyszły życiowe zmiany, szkoła 
średnia, służba wojskowa w ma-
rynarce, więc miałem przerwę, ale 
jednak wróciłem do szachów. Gra-
łem w różnych klubach pierwszo-
ligowych, obok Włókniarza rów-
nież w klubie Rymer Niedobczyce, 

z którym zdobyliśmy drużynowe 
mistrzostwo Polski w grze błyska-
wicznej. Z Włókniarzem zdobyli-
śmy też mistrzostwo Polski w grze 
korespondencyjnej, która w dobie 
komputerów już straciła rację bytu. 
Grałem też w KKSz Kraków - wyli-
cza zawodnik, który udzielał się też 
jako instruktor szachowy. W takiej 
roli poznali go członkowie sekcji 
szachowej w Stowarzyszeniu Inte-
gracyjnym Eurobeskidy w Łody-
gowicach. Przez kilka lat prowadził 
sekcję jako instruktor, opiekując 
się dodatkowo świetlicą i siłownią 
Eurobeskidów w Łodygowicach.

Szachy były najpierw jego wy-
chowawcą, potem pasją i rozryw-
ką, a w ostatnich stały się pomoc-
nikiem w ratowaniu życia. – Od 
prawie 10 lat borykam się z cho-
robami, najczęściej onkologiczny-
mi, które wiążą się z operacjami 
i dużym stresem, a dla zdrowienia 
ważne jest minimalizowanie stre-
sów, opanowanie ich. W tym wła-
śnie pomocne są szachy. A kiedy 
zatroszczyłem się kondycję orga-

HENRYK	SEIFERT:
Szachy to naprawdę dobry przyjaciel!
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nizmu, zauważyłem, że i umysł stał 
się sprawniejszy. Lepiej mi się gra, 
a granie mnie uspokaja, odwraca 
uwagę od zmartwień. Dzięki sza-
chom jestem zdrowszy. Podjąłem 
się też trenowania innych – pod-
kreśla Henryk Seifert.

W Mistrzostwach Polski senio-
rów zdecydował się uczestniczyć 
w tym roku po raz pierwszy. Star-
towało 171 zawodników, którzy 
uczestniczyli w rozegraniu 9 rund. 
– Turniej był trudny i wyczerpu-
jący, bo wymagał maksymalnego 
skupienia i przy tej liczbie zawod-
ników nie można było „odpuścić” 
żadnej partii i walczyć o każdy 
punkt. To się wiąże z kondycją 
psychiczną i fizyczną, bo taka par-
tia kończyła się po 3-4 godzinach, 
a nieraz były po dwie dziennie – 
przyznaje szachista.

W sumie zdobył po 9 partiach 
7,5 pkt, a taki wynik miało jesz-
cze dwóch innych zawodników. 
Ostatecznie decydowała punktacja 
pomocnicza czyli obliczenia we-
dług systemu Buccholza, w którym 
sumuje się punkty zdobyte przez 
przeciwników gracza, odrzuca re-
zultaty skrajne czyli najsłabszy 
i najwyższy wynik. Ten system jed-
noznacznie wskazał na zwycięstwo 
Henryka Seiferta.

– To dla mnie naprawdę duża 
radość. Dostałem piękny puchar, 
ufundowany przez premiera Ma-
teusza Morawieckiego, stylizowany 
na figurę szachowego króla, na-
grodę rzeczową i finansową. Ale 
najważniejsza jest oczywiście sa-
tysfakcja ze zdobytego tytułu sza-
chowego mistrza Polski A.D. 2019– 
nie ukrywa.

Na pytanie, jak trzeba grać, żeby 
wygrać, odpowiada:  – Trzeba grać 
zgodnie ze swoim charakterem, 
dopasowując styl gry do siebie. 
Spokojny człowiek wybiera grę po-
zycyjną. Ktoś obdarzony żywioło-
wym temperamentem woli bardziej 
efektowne, ale też ryzykowne kom-
binacje. Najpierw trzeba się tego 

wszystkiego dobrze nauczyć, liczyć 
warianty. Sam jestem zawodnikiem 
pozycyjnym, cierpliwym. A kiedy 
siada się do partii na zawodach, 
trzeba jednakowo uważnie decydo-
wać się na każdy ruch, bo ten jeden 
ruch ma kolosalne znaczenie i błę-
du nie można już potem nadrobić – 
przestrzega mistrz Henryk Seifert.
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Kiedy w maju zdobyła tytuł 
mistrzyni Polski w tenisie sto-
łowym i złoty medal w grając 
w parze wraz z Jolantą Kopa-
czyńską ze Startu Wrocław, 
mówiła o swoim sukcesie z lek-
kim zdziwieniem i przyznawa-
ła, że jest nim trochę zaskoczo-
na. A nie powinna, bo przecież 
od dawna Wioletta Kimla z 
Łękawicy należy do czołówki 
polskich zawodniczek.

W dodatku ma naturę długo-
dystansowca i rzadko się poddaje. 
Wytrwałość jest jej niezbędna. Od 
lat zmaga się problemami zdrowot-
nymi z powodu choroby nerek. Ma 
za sobą 10 lat przeżytych dzięki dia-
lizom, a od 2011 roku – z przeszcze-
pioną nerką. Transplantacja pozo-
stawiła po sobie pewne komplikacje 
i co jakiś czas powoduje poważne 
kryzysy zdrowotne, pozbawiając ją 
odporności.

Jeszcze w czasie, kiedy funkcjo-
nowała dzięki dializom, zetknęła 
się z działalnością Polskiego Sto-
warzyszenia Sportu po Transplan-

tacji. Tak zaangażowała się m.in. 
w organizowany w Wiśle Bieg po 
Nowe Życie, a także w Mistrzostwa 
Europy dla Osób po Transplantacji 
i Dializowanych. Z tych, które od-
bywały się 2008 roku w Würzburgu 
przywiozła 3 złote medale,, a w 2014 
roku w Krakowie wywalczyła już 5 
krążków: 3 złote, srebrny i brązo-
wy. Zdobywała je w różnych kon-
kurencjach, wśród których powta-
rzał się tenis stołowy. Kiedy w 2017 
roku wyjechała na XXI Światowe 

Igrzyska dla Osób po Transplanta-
cji do Malagi w Hiszpanii, wróciła 
z dwoma złotymi medalami, które 
wywalczyła właśnie w tenisie stoło-
wym oraz w pchnięciu kulą. Z Ma-
lagi przywiozła też medal brązowy 
w rzucie dyskiem.

Na Mistrzostwach Polski i na 
ogólnopolskich turniejach nieraz 
stawała już na podium, reprezen-
tując Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy Łodygowice. – W tym 
sezonie nie spodziewałam się jed-

WIOLETTA	KIMLA:
Sport daje wielkie emocje
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nak zbyt dobrych wyników, bo na 
przełomie roku miałam problemy 
ze zdrowiem i musiałam ograni-
czyć treningi. Zdecydowałam się na 
przyjazd do Wisły, bo to przecież 
dobra okazja, żeby poćwiczyć grę, 
tym bardziej, że nie trzeba było da-
leko jechać – tłumaczyła pani Wio-
letta.

Kiedy jednak razem z Jolantą Ko-
paczyńską pokonały w finale Teresę 
Sturm i Monikę Borewicz, przyzna-
wała, że to... bardzo miłe uczucie 
zdobyć tytuł mistrzyni Polski. – Te-
nis stołowy jest moją ulubioną dys-
cypliną sportu i lubię grać, kiedy 
tylko mogę. Chętnie wyjeżdżam na 
turnieje, zawody i nie trzeba mnie 
do tego namawiać. Sama siebie nie 

muszę dyscyplinować czy zmuszać 
się do grania. Jest to dla mnie przy-
jemność, a jednocześnie rehabilita-
cja. Poza tym wiadomo, że człowiek 
im ma więcej lat, tym bardziej po-
winien być aktywny i więcej się ru-
szać. Oczywiście na to, czy się akurat 
wygrywa czy przegrywa, w  sporcie 
wpływa wiele rozmaitych czynni-

ków. Przydaje się szczęście, trzeba 
trafić na dzień dobrej formy, a z tym 
bywa różnie i są takie dni, że gra 
wcale nie wychodzi, brakuje koncen-
tracji. Nie ma jednak wątpliwości, że 
im więcej człowiek gra, tym większe 
są szanse na dobre wyniki. Ja staram 
się trenować dwa, trzy razy w tygo-

dniu, ale też muszę łączyć to z pracą 
zawodową samorządowca i innymi 
obowiązkami, więc nieraz nie jest to 
łatwe do pogodzenia w czasie. Pró-
buję, bo po różnych wysiłkach umy-
słowych i stresach w pracy mogę się 
też dzięki grze odprężyć. Dzięki po-
mocy, jaką otrzymujemy ze strony 
stowarzyszenia Eurobeskidy, które 

organizuje treningi, dowóz na tur-
nieje, pokrywa koszty uczestnictwa, 
mogę sobie na tę systematyczną grę 
i wyjazdy pozwolić. Bez tej pomocy 
byłoby trudno – zaznacza Wioletta 
Kimla. 

Jak tłumaczy, najlepiej to widać 
po coraz mniejszej grupie grających 
kobiet, a także braku młodych za-
wodników. – Dziś młodzież, także 
ta niepełnosprawna, niestety chęt-
niej wybiera smartfona zamiast ak-
tywności fizycznej i po prostu jej nie 
ma w sporcie – ubolewa.

Po paru latach zdążyła poznać 
wszystkie liczące się zawodnicz-
ki w  Polsce. – Znamy się, lubimy, 
ale kiedy spotykamy się przy stole, 
to jednak jest twarda rywalizacja, 
a  niespodzianek też nie brakuje. 
Wolę grać szybką grę, bo trenuję 
zwykle z mężczyznami, a oni taką 
grę preferują. Czasem to bywa źró-
dłem trudności, bo muszę się prze-
stawiać na kobiecy styl gry, co po-
woduje trochę zamieszania. Nigdy 
jednak nie rezygnuję, bo walczyć 
trzeba do końca – podkreśla Wio-
letta Kimla. – Z tego zwycięstwa 
cieszę się tym bardziej, że szybko 
udało nam się zgrać w jeden zespół, 
choć dotąd nie grałyśmy jeszcze 
w parze...



CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE26
G

A
L

E
R

I
A

 
M

I
S

T
R

Z
Ó

W
:
 
J

A
N

U
S

Z
 
R

O
K

I
C

K
I

Na stadionie jest wojownikiem
Janusz Rokicki, znany lekko-
atleta z Cieszyna, ma impo-
nujący dorobek medalowy.  
To przede wszystkim trzy-
krotny wicemistrz olimpijski 
w pchnięciu kulą – w Atenach 
(2004), w Londynie (2012) 
i Rio de Janeiro (2016). Na 
IO w Pekinie w 2008 r. był 
czwarty. Jest wielokrotnym 
medalistą Mistrzostw Świata 
i Mistrzostw Europy jako ku-
lomiot. Zdobywał też medale 
Mistrzostw Europy w rzucie 
dyskiem. W ubiegłorocznych 
Mistrzostwach Europy w Ber-
linie zdobył swoje kolejne zło-
to. Jedną z form uznania dla 
jego osiągnięć sportowych jest 
przyznany mu przez samo-
rządowców powiatu cieszyń-
skiego w ubiegłym roku laur 
Srebnej Cieszynianki. 

Który z sukcesów sporto-
wych ceni sobie najbar-

dziej? – Wiadomo, że najcen-
niejszymi są medale zdobyte na 
Igrzyskach Paraolimpijskich, cho-
ciaż ważny jest też złoty medal, 
który zdobyłem na Mistrzostwach 
Świata w Katarze w 2015 r., gdzie 
pobiłem też rekord świata. On 
okazał się najcenniejszy również 
ze względu na to, że wtedy, po 
wielu latach, wreszcie udało mi 
się pokonać mojego rywala z Ro-
sji, z  którym przegrywałem od 
początku swojej kariery. On jest 
znacznie wyższy ode mnie i wszy-
scy mi tłumaczyli, że nie mam 
szans z nim wygrać, ale ja w duchu 
wciąż liczyłem na to, że się w koń-
cu uda. Kiedy wiem, że mogę coś 
zdobyć, to staram się to zrobić... – 
mówi Janusz Rokicki.

Sport w jego życiu był obecny 
od dzieciństwa. Jako młody chło-
pak biegał na nartach, grał w pił-
kę. Po wypadku, w którym stracił 
obie nogi, sport stał się już inną, 
nową szansą. I pokazał jego nową 
twarz: wojownika, który nie pod-
daje się w walce. A nie było łatwo. 
Miał wtedy 18 lat i w pełni sprawną 
jedną rękę...

 – Spotkałem wtedy Czesława 
Banota, który sam był osobą nie-
pełnosprawną. On mnie zachęcił 
do pływania i od tego zaczęła się ta 
moja przygoda ze sportem. Treno-
wałem pływanie parę lat i miałem 
nawet dobre wyniki. Zdobyłem 
kilka medali na Mistrzostwach 
Polski w pływaniu, ale czułem, 
że to nie było to. Moje warunki 
fizyczne akurat nie sprzyjały mi 
w tej dyscyplinie, bo w mojej ka-
tegorii wszyscy zawodnicy mieli 
jedną nogę zdrową. Oni skakali ze 
słupka, a ja startowałem z miejsca, 
więc od razu byłem stratny... Kie-
dyś podczas jednej z cieszyńskich 
Spartakiad Osób Niepełnospraw-
nych spotkałem Darka Wandzla 
z  Łodygowic, który opowiedział 
mi o sekcji lekkoatletycznej w Eu-

robeskidach i zachęcał, żeby spró-
bować treningów w tej dziedzinie. 
Spróbowałem i tak zacząłem  tre-
nować w Łodygowicach pod opie-
ką trenera Piotra Haczka. Podno-
siłem też ciężary. Wszystko szło 
w  dobrym kierunku. Zdobyłem 
jako reprezentant Eurobeskidów 
srebrny medal na Mistrzostwach 
Polski i po raz pierwszy usłyszałem 
od kilku trenerów, że mam do tej 
kuli talent. Jednak na dłuższą metę 
dojazdy z Cieszyna do Łodygowic 
okazały się dla mnie zbyt kosztow-
ne. Z pomocą Czesława Banota 
znalazłem trenera na miejscu i od-
tąd trenowałem ze Zbigniewem 
Gryżboniem. Tak jest już od 14 lat   
– wspomina zawodnik. 

Do tych ważnych momentów 
w karierze zalicza też chwilę, kiedy 
został powołany do kadry narodo-
wej i został reprezentantem Polski. 
– Byłem szczęśliwy i dumny, że 
mogę nosić biało-czerwony dres. 
Dziś to już inaczej wygląda, każdy 
może sobie taki kupić, ale kiedyś 
tak nie było – zaznacza, a że sport 
dla niego zawsze był na pierwszym 
miejscu i umiał się treningom 
poświęcić z pełnym zaangażowa-



niem, to ten symboliczny dres re-
prezentanta Polski pozostał już na 
stałe jego własnością. 

– To dla mnie było ważne, choć 
wymagało ciężkiej pracy. Z tym 
akurat nie mam problemu. Ciężary 
moich treningów odczuwa jednak 
także moja rodzina, bo przecież 
często wyjeżdżam. Kiedyś policzy-
łem, że w roku olimpijskim poza 
domem spędziłem około 150 dni. 
Ale moi synowie, cała rodzina, 
zawsze mnie wspierali i kibico-
wali mi. To było ważne zwłaszcza 
wtedy, kiedy wydawało się niemal 
pewne, że w jestem przygotowany 
do zdobycia złotego medalu, a po-
tem okazywało się, że niespodzie-
wanie coś przeszkadza, pojawia się 
kontuzja. 

Tak było na igrzyskach w Rio 
de Janeiro, gdzie już na miejscu 
poślizgnąłem się w łazience i na-
derwałem mięsień nagrzebienio-
wy i zerwałem podłopatkowy. To 
wprawdzie nie były mięśnie odpo-
wiedzialne za pchnięcie kulą, ale 
i tak ledwo ruszałem ręką. Mimo 
wszystko wystartowałem i zdo-
byłem srebrny medal, choć spo-
dziewałem się znacznie niższego 
miejsca. Pomogło mi nastawienie 
rywali, którzy widząc moją kontu-
zję uznali, że to ich szansa, zaczęli 
się widzieć na podium. Tu można 
było obserwować, jak ważna jest 
w sporcie psychika. W pchnięciu 
kulą liczy się nie tyle sama siła, 
co raczej szybki strzał luźną ręką. 
Nie wolno być spiętym, a oni wła-
śnie popełnili ten błąd, gdy zaczę-
li walczyć o złoto i myśleli tylko 
o tym. Po pierwszej serii byłem 
ósmy, a  oni wszyscy, im bardziej 
się starali, tym słabsze mieli wyni-
ki w kolejnych próbach i tak osta-

tecznie znalazłem się na drugim 
miejscu. 

Te kontuzje dokuczają mi coraz 
mocniej, naderwane mięśnie dają 
znać o sobie, ale ten złoty medal 
pozostaje jednak wciąż moim ma-
rzeniem. Przede mną w tym roku 
w listopadzie Mistrzostwa Świata 
w Dubaju. Chciałbym tam zrobić 
dobry wynik. Ale duże zawody, 
igrzyska, start przy trybunach peł-
nych kibiców to jest niesamowity 
stres i nigdy nie wiadomo, czy się 
uda. Już zdarzało mi się przegrać 
walkę medal zaledwie jednym 
centymetrem. Na Mistrzostwach 
Świata w Londynie w 2017 roku 
też miałem problemy z kontuzjami 
i po pierwszej serii byłem czwar-
ty, przegrywając z poprzednikiem 

właśnie o centymetr. Pomyślałem 
już nawet o rezygnacji, ale nie po-
trafiłem po tylu latach poddać się 
bez walki. Uznałem, że to nie „po 
Rokickiemu” i jednak zdobyłem 
ten medal – mówi z uśmiechem.

Z tym nastawieniem i swoim 
doświadczeniem chętnie dzieli 
się z młodzieżą i innymi niepeł-
nosprawnymi, których zachęca 
do uprawiania sportu. Tak po-
wstał Integracyjny Klub Sporto-
wy w  Cieszynie, w którym skupia 
wokół siebie grono zawodników, 
przekonując, że przez sport moż-
na zmieniać swoje życie, stawać się 
coraz lepszym, pokonywać słabo-
ści i osiągać sukcesy. – Bo sport to 
naprawdę fajna przygoda! – pod-
kreśla Janusz Rokicki.
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Społeczny projekt edukacyj-
ny, upowszechniający wiedzę 
o transplantologii i możli-
wościach, jakie przed pa-
cjentami otwiera przeszczep 
organów, miał w Wiśle już 
kolejną swoją odsłonę. O tym, 
że po przeszczepie można żyć 
normalnie, a nawet uprawiać 
sport, przekonywali uczestni-
cy 14. Biegu po Nowe Życie, 
który odbył się 13 kwietnia 
w Wiśle. Rekordowa była 
grupa startujących, złożona 
z 72 zespołów. To 3-osobowe 
sztafety, które na wiślańskim 
placu Hoffa najpierw miały 
wspólną rozgrzewkę, a potem, 
przy żywym dopingu kibiców, 
wyruszyły na trasę.

Tradycyjnie nie zabrakło zna-
nych z telewizyjnego ekranu 

aktorów, kabareciarzy i muzyków, 
a także dziennikarzy, sportow-
ców, ważnych postaci przedstawi-
cieli świata medycyny, zwłaszcza 
transplantologii, a także sympaty-
ków ze sfer biznesu czy sponsorów. 
W każdej sztafecie startował też je-

den uczestnik, który miał za sobą 
przeszczep, najczęściej jako biorca.

Podczas całej imprezy obserwa-
torzy mogli poznawać historie ko-
lejnych uczestników, którzy straci-
li sprawność z różnych przyczyn, 
a jedyną szansą na przywrócenie im 
dawnej formy okazał się przeszczep. 
Tak było w przypadku Krystiana 
Gruszczyńskiego, który jest już 18 
lat po przeszczepie nerki i ma za 
sobą trzy takie operacje, a w Wiśle 
zaprezentował imponującą formę.  
Podobnie stało się u pana Romana 
Błażejczaka, który od blisko 30 lat 
żyje dzięki powtórzonemu już po 
raz drugi przeszczepowi serca. Jego 
własne, wskutek powikłań po niele-
czonej grypie odmówiło posłuszeń-
stwa. 

Po dynamicznym przemarszu 
nordic walking nieraz osoby po 
transplantacji zdobywały na mecie 
lepsze czasy niż ci, którym wcze-
śniej nic nie dolegało. – To chyba 
najlepszy argument za tym, że dzię-
ki transplantacji można się cieszyć 
dobrym zdrowiem i niezłą formą – 
podsumowywali widzowie.

Wśród uczestników biegu był też 

jego ambasador Przemysław Saleta, 
który oddał nerkę swojej córce Ni-
cole. W gronie sportowców pobiegł 
również m.in. koszykarz Cezary 
Trybański, pierwszy polski zawod-
nik w lidze NBA, piłkarz Tomasz 
Iwan, Grzegorz Tkaczyk, wicemistrz 
świata w piłce ręcznej, a także siat-
karze: Krzysztof Ignaczak i Łukasz 
Kadziewicz.

W Biegu po Nowe Życie wystar-
towali też m.in. Ewa Błachnio, Ewa 
Pacuła,Tomasz Oświeciński, Maciej 
Kot, Bartosz Obuchowicz, Mariusz 
Kałamaga,   Olga Kalicka, Tomasz 
Barański, Michał Olszański, Michał 
Mikołajczak,   Julia Wróblewska, 
Anna Karczmarczyk, Rafał Mro-
czek.

Podczas całej imprezy można 
się było zaopatrzyć w gotowy druk 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
bycie dawcą organów w razie nagłej 
śmierci. O propagowanie takiej po-
stawy zrozumienia dla znaczenia 
transplantacji zabiegają organizato-
rzy Biegu po Nowe Życie. 

Biegiem po nowe życie
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Bielskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski „Ada” już po raz piąty 
zaprosiło do wspólnego inte-
gracyjnego maratonu pływac-
kiego, który trwał 24 godziny. 

Maraton odbywał się na pły-
walni „Troclik” w Bielsku

-Białej i basenie Centrum Sporto-
wo-Widowiskowego w Kozach. Na 
wodnych torach pod hasłem: „Pły-
niemy do Rzymu” pojawiło się po-
nad 600 pływaków, którzy w dobę 
wspólnie pokonali ponad 1087 km! 

– To jest niesamowite, jak ten po-
mysł się rozwija i pojawiają się nowi 
chętni i do pływania, i do pomocy 
w organizacji. Cieszy nas każdy, kto 
chce dołączyć i przeżywać tę sporto-
wą radość tak, jak zalecał to św. Jan 
Paweł II: w duchu jedności – pod-
kreśla Elżbieta Tyczyńska, kierow-
nik maratonu. – Dlatego, nie zważa-
jąc na to, że już dawno dopłynęliśmy 
do Rzymu, wciąż cieszymy się z tego, 
że mamy wydarzenie, w którym jed-
nakowo mogą uczestniczyć osoby 
o bardzo różnym stopniu sprawno-
ści. Każdy po prostu płynie tak szyb-
ko i tak długo, jak potrafi. 

W tej edycji patronat honoro-
wy sprawowali: bp Roman Pindel 
i  prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski. Gościem maratoń-
czyków był prezes Beskidzkiego 
Oddziału Olimpiad Specjalnych 
Krzysztof Krzyżanowski, który wrę-
czył listy gratulacyjne. Otrzymały je: 
podopieczna stowarzyszenia „Ada” 
i działającego przy stowarzyszeniu 
Klubu Olimpiad Specjalnych Sylwia 
Caputa i trenerka Joanna Czecho-
wicz. Sylwia w niedawnych Letnich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
w Abu Dhabi zdobyła dwa meda-
le: złoty w skoku w dal i brązowy 
w sztafecie na 100 m. W indywidu-

alnym biegu na 100 m była czwarta. 
Na inauguracji pojawiła się też 

utalentowana pływaczka, podwójna 
złota medalistka z Abu Dhabi: Kin-
ga Iwańska z Cieszyna. Obie meda-
listki popłynęły w pierwszej grupie 
maratończyków, w której popłynęli 
także inni medaliści Olimpiad Spe-
cjalnych, m.in. narciarze: Weronika 
Krajewska i Adrian Formas oraz za-
proszeni goście oficjalni. W gronie 
tych ostatnich znaleźli się prezydent 
Klimaszewski, a także wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek i radny Maksymilian Pryga. 

Istniejący od kilku lat przy 
„Adzie” oddział OS Podbeskidzie 
jest nie tylko współorganizatorem 
maratonu. – Organizujemy też za-
wody pływackie i narciarskie, pro-
wadzimy sekcje: pływacką, lekko-
atletyczną, narciarską. Tworzy się 
czwarta: sekcja biegaczy w rakietach 
śnieżnych  – wyliczał Piotr Siemiń-
ski, przewodniczący OS Podbeski-
dzie, który wraz z synem Patrykiem 
także wziął udział w maratonie.

– Liczy się przede wszystkim to, 
że płyniemy razem: młodzi i starsi, 
zdrowi i niepełnosprawni, politycy 
i niepolitycy – mówiła z uśmiechem 
prezes „Ady” Zofia Piotrowska.

Rekordowa integracja z „Adą”
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W ubiegłorocznym sezonie, 
mimo prowadzonej do ostat-
nich sekund zaciętej walki, 
musieli jednak pogodzić się 
z drugim miejscem, tracąc 
w ostatnim meczu niemal 
pewną pozycję lidera. Teraz 
od pierwszego meczu widać 
wielką wolę i dobrą formę 
drużyny ampfutbolowej 
z Bielska-Białej. Świadczą 
o tym fantastyczne rezultaty 
w meczach nowego sezonu.

Po pierwszych w tym roku roz-
grywkach, które odbywały się 

w Płońsku, są niekwestionowanym 
liderem ekstraklasy, w której oprócz 
Kuloodpornych rywalizują ze sobą 
także drużyny: Husarii Kraków, Le-
gii Warszawa, GKS Góra i Miedziowi 
Polkowice.

Kuloodporni wygrali wszystkie 
4 mecze, strzelili 18 goli, a sami nie 
stracili żadnej bramki i z 12 punk-
tami mają znaczącą przewagę nad 
rywalami z Krakowa i Warszawy.

Jak podkreślają obserwatorzy, to 
niezwykle mocne wejście w nowym 
sezonie i strategia dobrej, skutecz-
nej obrony, może wiązać się z oso-

bą nowego trenera Kuloodpornych 
- Dawida Polaka. W pierwszych 
meczach świetnie spisywali się też 
nowi zawodnicy w bielskiej dru-
żynie: Dawid Dobkowski i Tomasz 
Miś, którzy dołączyli do znakomi-
tych kolegów, mających już za sobą 
występy w reprezentacji Polski.

W inauguracyjnym turnieju 
zachwycił grą zwłaszcza Bartosz 
Łastowski, który ze zdobytymi 
6  bramkami - a przy tym dwu-
krotnym  hat-trickiem - jest obec-
nie najlepszym strzelcem w tym 
sezonie, a także zasłużył na tytuł 
najlepszego zawodnika turnieju. 
W kolejce do tytułu króla strzelców 
bardzo blisko Łastowskiego jest 
Tomasz Miś z 5 bramkami. Dobrze 
spisywał się też Krzysztof Wro-
na, który ma na koncie 4 bramki, 
w tym hat-tricka w meczu z polko-
wiczanami.

Również w drugim turnieju tego 
sezonu, rozgrywanym w Białce 
Tatrzańskiej, niepokonani dotąd 
Kuloodporni walczyli ambitnie, 
ulegając tylko jeden raz: Husarii 
Kraków. 

Po 8 meczach są nadal liderami  
Amp Futbol Ekstraklasy i mają 4 

punkty przewagi nad drugą w ta-
beli Husarią.  Imponujący jest też 
bilans bramek, których strzelili aż 
31, sami tracąc jednynie 3 gole. 

Wielkie gratulacje!

Kuloodporni liderem!
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Ping-pongiści walczyli w Wiśle
W tym roku Wisła dwukrotnie 
stała się areną zawodników 
niepełnosprawnych walczą-
cych o tytuł mistrza Polski 
w tenisie stołowym. Najpierw 
zmierzyli się w kwietniowych 
rozgrywkach drużynowych, 
a w maju odbyły się tu Indy-
widualne Mistrzostwa Polski 
w Tenisie Stołowym Osób 
Niepełnosprawnych.

Mistrostwa organizowane były 
przez Ośrodek Przygotowań Para-
olimpijskich oraz Polski Związek 
Tenisa Stołowego, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. – O wyborze Wisły 
zadecydowały z pewnością dobre 
doświadczenia w organizacji takich 
imprez w poprzednich latach – oce-
niali sportowcy. 

W IMP uczestniczyło blisko 150 
zawodników, a nowością tym razem 
był po raz pierwszy udział grupa ju-
niorów U-23.

– Włączenie do Mistrzostw Pol-
ski kategorii juniorów jest próbą 
wyjścia Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego w kierunku rozgrywek 

dla osób młodszych. Tego dotąd 
nie było, a mamy nadzieję, że dzię-
ki temu uda się trochę ten sport 
odmłodzić, żeby przybywało nam 
zawodniczek i zawodników, którzy 
zaczną swoją sportową aktywność 
jak najwcześniej. Obserwujemy też, 
że młodym zawodnikom trudno 
odnaleźć się na pierwszych impre-
zach seniorskich i to często powo-
duje, że zrażają się do dalszych star-
tów. Łącząc te dwie grupy w ramach 
jednych Mistrzostw Polski dajemy 
im szansę udziału w dużej imprezie, 
ale jeszcze w ramach własnej kate-
gorii, co daje im szansę oswoić się 

z  nowymi wyzwaniami - tłumaczy 
tę decyzję organizatorów przedsta-
wiciel Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego.

– To dobry pomysł, bo rzeczywi-
ście coraz bardziej brakuje młod-
szych zawodników, a kiedy zagrają 
w gronie najlepszych może złapią 
tego bakcyla – komentowali uczest-
nicy Mistrzostw Polski. 

– Rzeczywiście, coraz trudniej 
dziś pozyskać do systematycznych 
treningów młodych zawodników 
i może tym sposobem uda się ich 
zachęcić. Kiedy zobaczą dobrą grę 
utytułowanych zawodników, mogą 
przekonać się, że to przy wytrwa-
łej pracy dobra droga do sukcesów 
– przyznaje trener Jerzy Schreiber, 
który czuwał nad występującymi 
w  mistrzostwach zawodnikami SI 
Eurobeskidy Łodygowice. 

Młodzi mogli obserwować m.in. 
grę wicemistrza świata i para-
olimpijczyka Rafała Czupera z KS 
START Białystok,   który w Wiśle 
dobył złoty medal indywidualnie, 
złoto w grze podwójnej mieszanej 
z  Iwoną Piekarską, a w grze deblo-
wej w parze z Tomaszem Jakimczu-
kiem został brązowym medalistą.



Na obiektach sportowych 
w centrum Milówki 
13 czerwca spotkali się 
uczestnicy powiatowej  
paraolimpiady. Rywalizowali 
i wspólnie spędzali czas,  
a inicjatorem i organizatorem 
tego sportowego wydarzenia 
był Parafialny Klub Sportowy 
Olimpijczyk Gilowice  
z prezesem Henrykiem Paską 
na czele.

– Zawody sportowe na osób nie-
pełnosprawnych z terenu powiatu 
żywieckiego organizujemy już od 
lat 90. ubiegłego wieku, a od czte-
rech lat przyjęły one nazwę: Igrzy-
ska Paraolimpijskie. Startują w nich 
podopieczni wszystkich placówek 
z  terenu Żywiecczyzny. Jest repre-
zentowany Zakład Aktywizacji 
Zawodowej z Lalik, a także Szko-
ła Specjalna z Łodygowic, Warsz-
taty Terapii Zajęciowej z Gilowic 
i  z  Milówki. Z  przyczyn organiza-
cyjnych nie mogli przyjechać pod-

opieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Pewli Wielkiej. 
Jest nas tu dzisiaj około 150 osób – 
mówi prezes Henryk Pasko, w chwi-
li przerwy między kolejnymi rywa-
lizacjami. 

Wśród rozegranych konkuren-
cji znalazły się biegi, rzut dyskiem, 
pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut 
piłką lekarska, skok w dal z miejsca, 
a dla uczestników o mocno ogra-
niczonej sprawności przygotowany 
był blok konkurencji zręcznościo-
wych. 

Mimo upalnej pogody uczestnicy 
paraolimpiady z zapałem walczyli o 
jak najlepsze wyniki. Jak się okazuje, 
bardzo słusznie. Na podstawie tych 
rezultatów wyłoniona zostanie re-
prezentacja województwa śląskiego 
w lekkiej atletyce, która w sierpniu 
wyjedzie na ogólnopolskie Igrzyska 
LZS do Siedlec. 

– Mamy dobrych zawodników 
i w ubiegłym roku jako drużyna wy-
graliśmy na ogólnopolskim forum. 
Zdobyliśmy na tych igrzyskach 19 

medali, w tym 7 złotych, 5 srebr-
nych i 7 brązowych. Zdobyliśmy 
też puchar za I miejsce w punktacji 
drużynowej Igrzysk. Patrząc na wy-
soki poziom dzisiejszych zawodów, 
można mieć nadzieje na dobrą loka-
tę również w tym roku – przewiduje 
Henryk Pasko. 

Igrzyska w Milówce były dopeł-
nieniem Wojewódzkiego Turnieju 
Piłki Nożnej Osób Niepełnospraw-
nych, który odbył się w Gilowicach 
dwa tygodnie wcześniej z udziałem 
6 drużyn. Przyjechały drużyny z ca-
łego województwa śląskiego, a zwy-
ciężyła reprezentacja Lalik. Odby-
wały się też biegi przełajowe „Mały 

Paraolimpiada w Milówce
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Olimpijczyk”, w których uczestni-
czyło blisko 200 maluchów. 

W tym czasie PKS Olimpijczyk 
organizował też dla Żywiecczyzny 
obchody stulecia Polskiego Ruchu 
Olimpijskiego i stulecia Polskiego 
Związku Narciarskiego. Przyjecha-
li zasłużeni sportowcy i działacze. 
Udało się odtworzyć ceremoniał 
olimpijski z wciągnięciem olimpij-
skiej flagi na maszt, a symbolicz-
nego rozpalenia znicza dokonał 
Marian Kasprzyk, dwukrotny me-
dalista Igrzysk Olimpijskich, zdo-
bywca złotego medalu w Tokio, 
któremu towarzyszyły dwie boginie 
w greckich strojach. 

Wśród zaproszonych sportow-
ców byli też: Wiesław Gębala, Ja-
nusz Malik, Stefan Hula, Henryk 
Marek, Jarosław Węgrzynkiewicz, 
Adam Jurasz, Katarzyna Pitry, 
Iwona Okrzesik, Paweł Twardosz, 
a  także ultramaratończyk, znany 
organizator biegów narciarskich na 
Żywiecczyźnie Edward Dudek. Nie 
mogło zabraknąć także najlepszych 
narciarzy Gilowic. Byli: Krzysztof 
Biegun, Przemysław Kantyka, Jaro-
sław Krzak, Anna Twardosz – mi-
strzyni Polski w skokach narciar-
skich kobiet, Tymoteusz Ormaniec. 
Goście wręczali medale młodym za-
wodnikom, był też czas na sportowe 
wspomnienia.

– Nasz klub Olimpijczyk dzia-
ła od 20 lat i sportem osób nie-
pełnosprawnych zajmujemy się 
w  różnych formach. Organizujemy 
systematyczne szkolenia, a także 
imprezy sportowe w różnych dyscy-
plinach: lekkoatletyczne, piłkarskie, 
w warcabach, siłowe zawody osób 
niepełnosprawnych w wyciskaniu 
ciężarka. Zapraszamy też osoby 
niepełnosprawne na górskie rajdy, 

a przed rokiem odbyła się pierwsza 
pielgrzymka osób niepełnospraw-
nych do Domu Rekolekcyjnego 
Orionistów w Kocierzu Rychwałdz-
kim. 

– Organizowanie tych różnych 
działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych daje naprawdę wiel-
ką satysfakcję. Dwa lata temu ze 
wzruszeniem przyjąłem przyznaną 
mi przez nich statuetkę „Człowiek 
wielkiego serca” i pomyślałem, że 
taki tyuł zobowiązuje – wyjaśnia 
swoje zaangażowanie prezes Pasko. 

Zawodnicy startujący w Milówce 

walczyli o medale, a w przeprowa-
dzenie poszczególnych konkuren-
cji włączyli się jako wolontariusze 
przedstawiciele poszczególnych 
placówek. Były dla wszystkich kieł-

baski z grilla i pamiątkowe medale, 
a  najlepsi stanęli na podium. Były 
brawa i pamiątkowe zdjęcia. – To 
dla naszych podopiecznych bardzo 
ważne przeżycie i cieszą się z tego 
corocznego sportowego spotkania, 
które jest motywacją do uczestnic-
twa w zajęciach, które im proponu-
jemy na co dzień – podsumowywali 
ich opiekunowie.
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Nie mają co do tego wątpliwo-
ści coraz liczniejsi uczestnicy 
programu potocznie nazywa-
nego: 50 plus. Chodzi w nim 
o aktywność fizyczną miesz-
kańców terenów wiejskich po 
pięćdziesiątce.

Choć upowszechnienie spor-
tu od lat realizowane jest 

przez Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy w różnych projektach, 
to program, który jest jednym ze 
szczególnie lubianych przez uczest-
ników. Listy chętnych na poszcze-
gólne zajęcia po raz kolejny w tym 
roku zapełniły się bardzo szybko.

– Z jednej strony to najtrud-
niejsza grupa uczestników zajęć 
ruchowych, bo namówić do takiej 
aktywności po raz pierwszy osobę 
po pięćdziesiątce jest szczególnie 
trudno. Na szczęście działa dobry 
przykład dotychczasowych uczest-
ników, którzy z rozpoczętych już 
regularnych zajęć nie chcą rezy-
gnować i są stałymi beneficjentami 
tego programu. Jeżeli zdamy sobie 
sprawę, że jednym z jego podstawo-

wych wymogów jest wyrobienie u 
uczestnika nawyku potrzeby ruchu 
i świadomości znaczenia. jakie dla 

zdrowia człowieka po 50. roku życia 
ma jego aktywność ruchowa, to zro-
zumiemy, że w Eurobeskidach daje 
on znakomite efekty. To, że środo-
wisku wiejskim rośnie liczba osób, 
które wyrobiły w sobie nawyk proz-

drowotnej aktywności fizycznej, 
najlepiej świadczy o tym, że mamy 
do czynienia ze skutecznym działa-

niem – podkreśla wiceprezes stowa-
rzyszenia Dawid Tyc. 

Wystarczy choć raz zajrzeć na za-
jęcia ruchowe czy gimnastykę gru-
pową, którą prowadzi Małgorzata 
Wajda czy spotkać energicznie ma-

Z aktywnością wychodzi się na plus!
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szerujących z kijkami pod przewod-
nictwem prowadzącej zajęcia nordic 
walking Barbary Balcerzak, aby nie 
mieć wątpliwości, że w Eurobeski-
dach ten program naprawdę działa. 

Oczywiście, aby tak było, trzeba 
pamiętać o wielu warunkach. Przede 
wszystkim ćwiczenia usprawniające 
czy zajęcia ogólnorozwojowe, a także 
metody pracy muszą być indywidu-
alnie dostosowane do potrzeb i moż-
liwości każdego uczestnika. Trzeba 
sięgać do różnych form, aby osiągnąć 
efekt profilaktyczny i mimo coraz 
wyższego wieku uczestnik ustrzeże 
się przed problemami zdrowotnymi 
i bólowymi, albo zahamuje narasta-
jące z wiekiem bóle kręgosłupa. 

 – W tej edycji programu pro-
ponujemy też szeroką gamę zajęć 
ściśle sportowych pod okiem do-
świadczonych trenerów i rehabili-
tantów. Uczestnicy programu mogą 
korzystać z prowadzonych przez 
Krzysztofa Ramendę zajęć tenisa 
stołowego, rozwijając ogólną spraw-
ność oraz umiejętności koncentracji 
uwagi. Pod okiem trenera Stanisława 
Mirochy mogą na siłowni ćwiczyć, 
korzystając m.in. z rowerków, ste-
perów, bieżni, a na pływalni Aqua 
w Bielsku-Białej oprócz pływania 
rehabilitacyjne ćwiczenia w wodzie 
prowadzi Krzysztof Bury. Zajęcia 
szachowe dla początkujących i mało 
zaawansowanych prowadzi instruk-
tor  Jacek Matlak, pomagając zdobyć 
umiejętność tej gry nowym adeptom 
– uzupełnia dr Bogusław Wyleciał, 
koordynator sekcji sportowych w za-
rządzie stowarzyszenia. 

– Atrakcyjność zajęć dodatkowo 
podnosi fakt, że są one bezpłatne 
– przyznają uczestnicy. Taką możli-
wość zapewnia dofinansowanie Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, a także 

wsparcie sponsora, którym jest PGE 
Energia Odnawialna S.A. Tak sze-
roki zakres zajęć wymaga również 
zaangażowanie własnych funduszy 
SI Eurobeskidy. W razie potrzeby 
uczestnicy mogą też korzystać z po-
mocy w gabinecie rehabilitacyjnym 
SI Eurobeskidy. 

Jeżeli chcesz poznać szczegółowe 
informacje na temat zasad uczest-
nictwa, terminów zajęć, wystarczy 
skontaktować się z biurem SI Euro-
beskidy telefonicznie pod numerem 
338 62 31 98 lub mejlowo: biuro@eu-
robeskidy.org.pl. Można też przyjść 
osobiście do biura stowarzyszenia.
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Od dłuższego czasu w kręgu 
duszpasterskich inicjatyw 
podejmowanych przez ojców 
franciszkanów w Rychwałdzie 
szczególnie często pojawiały 
się takie, które dotyczyły par 
małżeńskich. Na podstawie 
tych doświadczeń pojawił 
się pomysł fundacji Rodzina 
w Służbie Człowieka.

– Chcemy pomóc małżonkom na 
różne sposoby. To pomoc duchowa, 
ale jeżeli para jest skłócona ze sobą, 
to chcemy dać szansę spotkania, roz-
mowy z kapłanem, z zawodowym 
mediatorem. I udaje się nam takie 
pary uratować. Widzimy, jak ważne 
jest budowanie więzi małżeńskich. 
Uświadamiając sobie to, postano-
wiliśmy w 2016 r. rozpocząć w tym 
kierunku bardziej rozbudowane 
działanie. W styczniu 2017 r. powo-
łaliśmy fundację Rodzina w Służbie 
Człowieka, by zrobić wszystko, co 
możliwe, dla formowania małżon-
ków i pomocy im w budowaniu wię-
zi małżeńskich – tłumaczy o. Bogdan 
Kocańda, przełożony rychwałdzkiej 
wspólnoty franciszkańskiej i prezes 
zarządu fundacji RSC. 

Fundacja zakres swoich działań 
zakreśliła szeroko, a wśród możli-
wych działań przewidziane jest m.in. 
wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, pomoc osobom w trud-
nej sytuacji życiowej, działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
i osób w wieku emerytalnym, dzia-
łalność charytatywna, wspieranie 
i  upowszechnianie kultury fizycz-
nej, ekologii, turystyki i krajoznaw-
stwa, wspieranie wypoczynku dzieci 
i młodzieży, edukacji i wychowania. 

W ramach tej misji organizowane 
są m.in. randki małżeńskie w formie 
kursów z udziałem 10 par i rekolek-
cje dla par małżeńskich „Aby byli 
jedno”. Odbywają się też rajdy, osob-
no dla kobiet i osobno dla mężczyzn. 
Panie mają swoje rajdy organizowa-
ne pod hasłem: „Ewa, jaką mogę być”, 
a panowie wędrują na w ramach cy-
klu „Jabłko w ręku Adama”. Powstał 
też program „Beskidzkiej Drogi 
Wojowników” czyli surwiwalowych 
górskich wypraw, na które wyruszają 
ojcowie z nastoletnimi synami. 

Podczas wakacji fundacja współ-
uczestniczy też w organizacji cyklu 
spotkań „Ewangelizacja w Beski-
dach”.

Realizowany jest też program wa-
kacyjnych zajęć dla dzieci, współfi-
nansowany przez gminę Gilowice: 
„Z dziada pradziada prawda jest 
taka, że zdrowie i ruch to wartość 
jednaka“. Zajęcia prowadzone na te-
renie Franciszkańskiego Domu For-
macyjno-Edukacyjnego w Rychwał-
dzie w soboty i obejmują zabawy 
i gry na świeżym powietrzu, wspól-
ne gotowanie, spotkania edukacyj-
ne na temat zdrowego stylu życia 
i  aktywności ruchowej dla całej ro-
dziny. W ramach projektu odbywają 
się również dwa wyjazdy turystycz-
no-edukacyjne do Wisły i Szczyrku 
oraz do Brennej (warsztaty na te-
mat tradycji regionalnej połączone 
z pieczeniem chleba) oraz ognisko 
podsumowujące projekt z grami ze-
społowymi i hokejem na trawie. Za-
jęcia obejmują ruch dla ciała, zdrowe 
współzawodnictwo – dla charakte-
ru, wyjazdy – dla wiedzy, warsztaty 
– dla rozwijania talentów, modlitwę 
dla ducha i dla siły … wspólne go-
towanie...

– Proponujemy też inicjatywy ak-
tywizujące kobiety i mężczyzn. Panie 
robiły na drutach czapeczki i ubran-

Ratunek idzie przez rodzinę

O. BOGDAN KOCAŃDA
Prezes zarządu fundacji RSC



ka dla dzieci z domów samotnych 
matek. Do panów adresowany był 
projekt „Mężczyzna, któremu nie 
jest wszystko jedno”, w ramach któ-
rego odbył się roczny cykl spotkań 
z konferencjami dla mężczyzn, wy-
głaszanymi przez zaproszonych go-
ści. Byli w tym gronie m.in. muzyk 
Tomasz Budzyński, redaktor „Gościa 
Niedzielnego” Franciszek Kuchar-
czak, biznesmen Rafał Kimel, a Woj-
ciech Nowicki mówił o finansach. 

Ostatnio z inicjatywy fundacji 
odbyła się internetowa charyta-
tywna zbiórka na potrzeby rodziny 
Pawłowskich, w której rodzice wy-
chowują czworo dzieci, w tym troje 
chorych, dla których potrzebne są 
środki na wózki inwalidzkie i rehabi-
litację – wylicza o. Kocańda. 

– Fundacja prowadzi przede 
wszystkim darmową poradnię ro-
dzinną, z dyżurami duszpasterzy, 
psychologów, psychoterapeutów, 
terapeutów uzależnień, prawników, 
naprotechnologa, mediatora mał-
żeńskiego. Co roku korzysta z niej 
kilkaset osób z całej okolicy i wciąż 
ich przybywa – dodaje Aleksandra 
Polaczek, pracownik fundacji. 

– Organizujemy też warsztaty ko-
munikacji interpersonalnej, która 
może być instrumentem niezbęd-
nym dla uratowania małżeństwa. 

Na tę działalność potrzeba środ-
ków i dlatego zapadła decyzja o po-
wołaniu fundacji, która będzie je 
zdobywać. Jak zaznacza o. Kocańda, 
są one potrzebne do prowadzenia 
już podjętej działalności, organizacji 
spotkań, kursów, pracy poradni, za-
kupu podręczników dla uczestników 
kursów, ale poszukiwanie funduszy 
wiąże się też z projektem, który do-
piero czeka na realizację. – Chcemy, 
żeby w Rychwałdzie powstało Cen-

trum Wspierania Rodziny. To będzie 
obiekt z aulą na 400 osób, z jadal-
nią na 250 osób, żeby można było 
w przyszłości gościć uczestników 
większych spotkań. Teraz mamy do 
dyspozycji namiot, który nie zawsze 
zdaje egzamin, głównie ze względu 
na pogodę – tłumaczy o. Kocańda. 

Poszukiwania funduszy odby-
wają się różnymi drogami. – Pisze-

my wnioski o różne granty, dota-
cje, zwracamy się do sponsorów, 
współpracujemy z gminą. Szukamy 
partnerów do naszego działania. 
Choć dziś nie jest to łatwe, udaje się 
znaleźć zrozumienie dla tej misji, 
którą stawia przed sobą fundacja. 
Najczęściej spotykamy się z życzli-
wością. Przygotowujemy się też do 
wystąpienia o przyznanie statusu or-
ganizacji pożytku publicznego, co da 
nam szansę pozyskiwania środków 
z 1-procentowego odpisu podatko-

wego – dodaje Aleksandr Polaczek. 
Fundacja ma zasięg ogólnopolski, 
więc poszukiwania wsparcia odby-
wają się nie tylko w najbliższym oto-
czeniu. Liczy się cel: jak najszersza 
pomoc małżeństwu i rodzinie. 

– Uważamy, że więź małżeńska 
jest podstawowa i zmiana społeczna 
może się dokonywać przede wszyst-
kim przez zmianę małżeństw i ro-

dziny, zmianę kultury życia małżeń-
skiego w rodzinach. Dlatego chcemy 
pokazywać, jak w dzisiejszym świe-
cie odnaleźć drogę trwałych ewange-
licznych wartości, które wspomogą 
w budowaniu mocnych fundamen-
tów małżeństwa – podkreśla prezes 
fundacji o. Bogdan Kocańda.

Szczegółowe informacje na temat 
podejmowanych inicjatyw moż-
na znaleźć na stronie internetowej: 
www.fundacjarsc.pl.
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Imponującej 700.  rocznicy 
istnienia swojej miejscowości 
doczekali się mieszkańcy Pie-
trzykowic.

Równie imponujące okazały się 
uroczystości zorganizowane z  tej 
okazji w Pietrzykowicach przy 
udziale władz samorządowych 
gminy Łodygowice z wójtem An-
drzejem Piterą i przewodniczącym 
Rady Gminy, Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz Stowarzyszenia Ab-
solwentów i przyjaciół Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II z prezesem 
Adamem Ząbkiem. 

Rozpoczęły te obchody pod ko-
niec ubiegłego roku uroczystości 
z  udziałem biskupa seniora Ta-
deusza Rakoczego, który poświę-
cił i  odsłonił pamiątkową tablicę 
w kościele. Były strzały armatnie na 
kościelnym dziedzińcu i konferen-
cja z udziałem historyków, a także 
medale „Zasłużony dla Gminy Ło-
dygowice”. Taki honorowy tytuł za 
swoje zaangażowanie w  życie pie-
trzykowckiej społeczności otrzy-
mał długoletni duszpasterz, pro-
boszcz ks. kan. Jan Goryl. 

W ramach powrotów do 7-wie-
kowej przeszłości powstał „Ju-
bileuszowy album z życiorysami 
pietrzykowian”. W Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym prezentowa-
na była wystawa starych fotografii 
i  prac nagrodzonych w konkursie 
„Pietrzykowice jutra”, w konkur-
sie fotograficznym „Pietrzykowice 
w obiektywie” oraz drzew genealo-
gcznych wykonanych w ramach ak-
cji „Poznaj swoich przodków”.

Główne obchody jubileuszowe 
odbywały się w czerwcu przez dwie 
kolejne soboty. W ramach części 
oficjalnej odbyła się dziękczynna 

Msza św. za 700 lat miejscowości 
i 75 lat parafii, której przewodniczył 
bp Roman Pindel, a także odsłonię-

cie tablicy pamiątkowej przed ko-
ściołem i prelekcja, którą w remizie 
OSP wygłosił historyk Jacek Kachel. 

W uroczystości uczestniczy-
ła delegacja przybyłych z Kudo-
wy-Zdroju dawnych mieszkań-
ców Pietrzykowic, którzy opuścili 

Pietrzykowice w 1945 r. w obawie 
przed prześladowaniami za konspi-
racyjne zaangażowanie. – Przypro-

wadziła nas tu pamięć przodków – 
mówiła przedstawicielka delegatów 
Barbara Midor-Burak. 

Dopełnieniem był w kolejnym 
tygodniu bogaty program imprez 
artystycznych i sportowych oraz 
5. bieg ku czci św. Jana Pawła II. 

Siedem wieków Pietrzykowic
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Zespół regionalny Magurzanie 
występuje na scenach już od 
35 lat. Został założony w 1984 
roku z inicjatywy Krystyny 
Mikociak. W skład zespołu 
wchodzi blisko 50-osobowa 
grupa wykonawców w wieku 
od 16 do 31 lat. Zespół tańczy 
i śpiewa z towarzyszeniem 
góralskiej kapeli ludowej. 
Instruktorami są: Elżbieta Ko-
nior, Brygida Sordyl, Krystyna 
Mikociak oraz Józef Łanowski, 
a kieruje zespołem i czuwa nad 
choreografią Elżbieta Konior. 

Ostatnie lata to pasmo sukcesów 
artystycznych, których dowodami 
pozostały zdobyte przez Magurzan 
nagrody. Trzeba zacząć od tej naj-
cenniejszej, przyznanej za zasługi 
dla kultury ludowej w 2016 r. pre-
stiżowej Nagrody im. Oskara Kol-
berga. To niewątpliwie najbardziej 
zaszczytne wyróżnienie, jakie mo-
gli otrzymać Magurzanie, więc tym 
bardziej trzeba docenić, że nie spo-
częli na laurach. Wkrótce nagród 
była już cała seria, bo do Nagrody 
Kolberga dołączyli grand prix 32. 
Ogólnopolskiego Konkursu Tań-
ca Tradycyjnego w Rzeszowie, a 
potem także udany występ na 48. 

Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu, uwieńczony główną na-
grodą: Złotym Żywieckim Sercem 
za program „Hołdamas po młóc-
ce”. Do tego dodać trzeba Złotą 
Ciupagę zdobytą na 49. Międzyna-
rodowym Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem w 2017 r.

Równolegle z tymi sukcesami 
od kilku lat trwała wytężona praca 
nad najnowszym projektem Magu-
rzan: programem pieśni „Na koz-
do i łod świenta”, który pokazuje 
cały rok życia górali żywieckich, 
uwzględniając w nim dwa rytmy: 

codzienny czas pracy i świątecz-
ny czas związany z wydarzeniami 
roku liturgicznego. Pieczołowicie 
zbierali pieśni, układali scena-
riusz widowiska i pod kierunkiem 
Brygidy Sordyl nagrywali kolejne 
fragmenty. Tak powstał wyjątkowy, 
dwupłytowy album o życiu miesz-
kańców Beskidu Żywieckiego, 
o tym, jak witali budzący się dzień, 
jak uspokajali płaczące dziecko, 
jak pokonywali trudy pracy, jak się 
bawili na weselu, a także jakie pie-
śni towarzyszyły im w przeżywa-
niu Wielkiego Postu, świąt Bożego 
Narodzenia, jakie śpiewali w świę-
ta Matko Bożej, a jakie na pogrze-
bach. 

Album już się ukazał, a teraz 
publiczność ma możliwość oglą-
dać Magurzan w widowisku, które 
powstało na podstawie nagranych 
pieśni.

Zamiłowanie do korzeni góral-
skiej tradycji sprawiło, że występu 
ZR Magurzanie nie mogło zabrak-
nąć również w programie obcho-
dów 7 wieków wsi Pietrzykowice.

Magurzanie: zakochani w tradycji
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