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Z apras z amy do sekcji  spor tow ych
Tre nu j  z  Eur obeski dam i

TENIS STOŁOWY
Trenerzy:	Jerzy Schreiber i Krzysztof Ramenda

CIĘŻARY
Trenerzy:	Stanisław Mirocha i Wiesław Grabski

SZACHY
Trenerzy:	Marek Matlak i Jacek Matlak

PŁY WANIE 
Trenerzy:	Jarosław Wójcik i Patryk Imielski

AKT Y WNOŚĆ FIZ YCZNA 50+ 

BĄDŹ
AKTYWNY!



Wakacyjny czas już dawno za 
nami i życie na nowo nabiera 
tempa. Sporo się już we wrze-
śniu wydarzyło w dziedzinie 
wydarzeń sportowych.

Za nami wielkie sportowe święto 
na Stadionie Śląskim w Chorzowie: 
integracyjny Lotto Memoriał Ka-
mili Skolimowskiej. Byli tam także 
przedstawiciele Eurobeskidów, były 
wielkie wzruszenia. O tym, jak wy-
glądał tegoroczny turniej można 
przeczytać na str. 7 i kolejnych. 

Dobre wiadomości, które docie-
rały do Eurobeskidów z zawodów 
sportowych przed wakacjami, na 
szczęście się nie zakończyły. Na 
wrześniowym Ogólnopolskim Tur-
nieju Osób Niepełnosprawnych 
w Tenisie Stołowym, który odbywał 
się w Jaworzu, nasza reprezentacja 
odniosła zwycięstwo drużynowe. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów, a czytelników zaprasza-
my do lektury obszernej relacji, 
którą zamieszczamy na str. 12. 

Zaraz po niej, na str. 16 pole-
camy informację o ważnych dla 
osób niepełnosprawnych nowych 
programach realizowanych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między 
innymi w Ustroniu. Warto się zain-
teresować... 

Z powodzeniem stowarzyszenie 
realizuje swoje najważniejsze obok 

sekcji sportowych projekty: Ak-
tywnej Rehabilitacji, Aktywności 
mieszkańców terenów wiejskich po 
50. roku życia, a także nauki pły-
wania dla dzieci. O tym również pi-
szemy w bieżącym wydaniu kwar-
talnika. 

Zgodnie z zapowiedzią kontynu-
ujemy cykl prezentacji naszych te-
gorocznych medalistów w różnych 
dyscyplinach. Tym razem będą to 
sylwetki Magdy Wójcik, kandydat-
ki w wyborach do Sejmu RP, Sła-
womira Jędrzejki i Adriana Kocho-
nia. Lista jest długa, więc kolejni 
medaliści pojawią się w kolejnych  

numerach. Zapraszamy też na spo-
tkanie z Tomaszem Hamerlakiem, 
bohaterem naszej Galerii Mistrzów, 
znanym sportowcem jeżdżącym na 
wózku. 

Sukcesy odnosili także reprezen-
tanci bielskiego Startu, uczestniczą-
cy w Międzynarodowym Turnieju 

Bocci Prometeus 2019 w  Konopi-
skach, skąd przywieźli aż cztery zło-
te medale. 

Miłym wydarzeniem był jubile-
usz 40-lecia istnienia Elektrowni 
Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar, 
która jest oddziałem PGE Energia 
Odnawialna, naszego sponsora. 
Była to okazja do złożenia gratula-
cji, życzeń, a także podziękowań za 
pomoc w organizacji przez SI Eu-
robeskidy imprez sportowych dla 
osób niepełnosprawnych. 

Niestety, jest i przykry temat: 
brak odpowiedzi Przewodniczącego 
Rady Gminy Łodygowice na wnie-
sioną przez nas inicjatywę uchwa-
łodawczą w sprawie wynajmu po-
mieszczeń na działalność biurową 
i statutową stowarzyszenia. Nadal 
czekamy...

Wiele się dzieje
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Jesteśmy wdzięczni 
za wszystkie cenne 

spostrzeżenia, dzięki 
którym będziemy mo-

gli zgodnie z ocze-
kiwaniami rozwijać 

formułę pisma.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

STANISŁAW HANDEREK,
redaktor naczelny
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– Od wielu lat angażował się Pan 
w życie polityczne, jednak kończą-
ca się kadencja przyniosła zupełnie 
nowe wyzwania i nowe osiągnięcia. 
Jak ją Pan ocenia?

– Myślę, że to rzeczywiście była 
przełomowa kadencja, przede 
wszystkim z tego względu, że przy-
niosła przełom w polityce rodzinnej 
naszego państwa. Mam to szczęście, 
że pracuję w takim resorcie, w któ-
rym skupia się cała polityka państwa 
dotycząca rodziny, pracy, ubezpie-
czeń, emerytur, niepełnosprawnych. 
Jestem parlamentarzystą od pięciu 
kadencji i nie mam wątpliwości, że 
nigdy nie udało się tyle zrobić dla 
rodzin. Tego najlepiej dowodzą nie 
tylko wszelkie statystyki, ale przede 
wszystkim liczne sygnały potwier-
dzające, że właśnie tak odczuwają to 
sami Polacy. 

– W czym wyraża się ten prze-
łom?

– Z jednej strony oczywiście wi-
dać znaczące fundusze, które otrzy-
mują rodziny, ale podkreślić trzeba, 
że udało się wprowadzić w życie 
zupełnie nową filozofię działania 
na rzecz rodziny. Środki, które tra-
fiły do rodzin, sięgnęły już kwoty 
w wysokości ponad 78 miliardów 
złotych, a w przyszłym roku, kiedy 
program obejmie każde dziecko, 
będą to 42 miliardy złotych w cią-
gu jednego roku. To wsparcie nie 
ogranicza się do programu Rodzina 
500+, ale obejmuje też Dobry Start, 
czyli 300 złotych wyprawki szkolnej. 

Do tego wspierania rodziny dołą-
cza się najnowszy program, wpro-
wadzający 500 złotych dodatku dla 
osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji. We wszystkich tych roz-
wiązaniach wchodzą w grę potężne 
nakłady, bo obok wspomnianych już 
42 miliardów złotych potrzebny bę-
dzie jeszcze 1 miliard 400 milionów 
złotych na wyprawki szkolne i 4,5 
miliarda złotych dla osób niesamo-
dzielnych. To rzeczywiście znacząca 
pomoc dla rodzin...

– A trzeba pamiętać, że na tych 
programach się nie skończyło...

– Oczywiście do tych działań na 
rzecz rodziny dochodzi przecież 
także program Maluch Plus, w któ-
rym na opiekę żłobkową dla dzieci 
do 3 lat nakłady wzrosły ze 150 mi-
lionów na 450 milionów. Nie zapo-
mnieliśmy też o polityce senioralnej, 
gdzie jednorazowa trzynasta eme-
rytura dotarła do 9 milionów 600 

tysięcy uprawnionych, co stanowiło 
wydatek 10 miliardów 700 milionów 
zł, a podniesiony pułap waloryza-
cji też poprawił sytuację emerytów. 
Podniesione zostały stawki najniż-
szej emerytury, renty socjalnej. Tu 
zapoczątkowaliśmy zmiany, które 
mają na celu poprawę sytuacji naj-
gorzej sytuowanych.

– To wymagało wielkiej pracy. 
Co w tych zmianach jest dla Pana 
źródłem największej satysfakcji?

– Na pewno cieszy, że z jednej 
strony udało się znaleźć duże środ-
ki na politykę rodzinną, a z drugiej 
– nie spowodować krachu finan-
sów. Gospodarka się dobrze rozwi-
ja, wskaźniki produktu krajowego 
brutto utrzymują się na wysokim 
poziomie. Dobra sytuacja panuje też 
na rynku pracy. W naszym regionie 
bezrobocie jest śladowe, w Bielsku
-Białej wynosi poniżej 2 procent. Na 
dobrą sytuację wpłynęło też uszczel-
nienie systemu podatkowego, likwi-
dacja mafii vatowskich.

Ogromną satysfakcję sprawia fakt, 
że po raz pierwszy z owoców wzro-
stu gospodarczego korzysta znaczna 
część społeczeństwa. Wśród tych 
beneficjentów, zgodnie z naszymi 
założeniami programowymi, znala-
zły się rodziny, pracownicy, senio-
rzy, osoby niepełnosprawne. 

To jest przełom!
ROZMOWA ZE STANISŁAWEM SZWEDEM, SEKRETARZEM 

STANU W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY I POLITY-

KI SPOŁECZNEJ, POSŁEM NA SEJM RP, HONOROWYM 

CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNEGO 

EUROBESKIDY
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– Z myślą o tych ostatnich po-
wstał ważny i przełomowy pro-
gram Dostępność Plus... 

– Tak, on dopiero wchodzi w etap 
realizacji, ale obejmie wkrótce licz-
ne działania i nakłady 25 miliar-
dów złotych na rozwój integracji 
osób niepełnosprawnych. Znajdą 
się w tych działaniach nowe rozwią-
zania, nowe formy pomocy, w tym 
opieka wytchnieniowa, wspieranie 
w zatrudnieniu asystentów. W ciągu 
tej kadencji środki na wsparcie tych 
osób wzrosły o 5 miliardów złotych. 
W tych działaniach środki kieruje-
my tak do samorządów, jak i organi-
zacji pozarządowych. 

Z satysfakcją zauważam, że w na-
szym regionie także mamy przykła-
dy organizacji, które świetnie sobie 
radzą z realizacją naszych progra-
mów, adresowanych do najmłod-
szych, seniorów czy do niepełno-
sprawnych. Piszą swoje projekty 
i sprawnie je realizują. Dobrze radzą 
sobie z nowymi programami także 
samorządy czy jednostki OSP, które 
otrzymują nowe samochody, karetki 
pogotowia. Wraz z innymi parla-
mentarzystami wspieram te starania 
w pozyskiwaniu funduszy, bo one 
też są wyrazem dużej aktywności 
mieszkańców naszego regionu. 

– Często odwiedza Pan Minister 
te środowiska lokalne...

– Staram się, bo to okazja nie tylko 
do docenienia pracy tych organizacji 
i osób, ale też ważny kontakt, który 
pomaga nie oderwać się od rzeczy-
wistości. Warto na własne oczy zo-
baczyć, jak wiele dobrych inicjatyw 
możemy wspierać. Naturalnie daje 
to też możliwość obserwacji pozy-
tywnych efektów tej pracy, którą wy-
konujemy na co dzień. Kiedy na pik-

nikach rodzinnych widzę radosne 
tłumy, setki uśmiechniętych, bawią-
cych się dzieci, to trudno nie poczuć 
sensu tych wszystkich starań.

– Czuje Pan wtedy dumę?
– Przede wszystkim naprawdę się 

cieszę, że ten niesłychanie ambitny 
program udaje się realizować z ta-
kim rozmachem. Udział wydatków 
na politykę rodzinną w PKB z 1,7 
proc. w 2015 r. wzrósł do 4 proc., co 
stawia nas w czołówce państw euro-
pejskich  – i to się odczuwa! Zdajemy 
sobie sprawę, że to tylko jeden etap, 
bo w polityce społecznej zawsze jest 
coś do poprawienia, ale cieszy to, że 
udało się położyć mocne fundamen-
ty, zakorzenić dobre podejście do 
tych kwestii – i to z pewnością jest 
osiągnięcie.

–  A co Pana zdaniem powinno 
być podjęte w kolejnych etapach 
realizacji tej polityki społecznej?

– Przed nami ważna sprawa cze-
kających na uregulowanie prawne 
kwestii opiekunów osób niepełno-
sprawnych i osób starszych. Trwa-
ją poszukiwania skutecznych form 
wsparcia osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy. Również czeka nas 
wdrożenie licznych rozwiązań za-
wartych w programie Dostępność 
Plus, wprowadzającym likwidację 

rozmaitych barier, utrudniających 
życie osobom niepełnosprawnym.

Potrzeba też wysiłku, żeby sku-
tecznie wesprzeć opiekę domową 
i inne formy pomocy dla senio-
rów, których nam przybywa, bo 
społeczeństwo się starzeje. Trzeba 
uwzględnić różną kondycję senio-
rów i dostosować do niej propozycje 
działań, od aktywizacji i zachęty do 
wyjścia z domu po różne rozwiąza-
nia opieki, w tym instytucjonalnej, 
w postaci ośrodków ze zróżnico-
waną ofertą wsparcia zdrowotnego 
i rehabilitacji, zapewniających oso-
bom starszym także bezpieczeń-
stwo. Pewne formy aktywizacji już 
pojawiły się na przykład w ramach 
programu ASOS, ale wciąż szukamy 
rozwiązań instytucjonalnych, do-
stępnych nie tylko dla tych zamoż-
niejszych seniorów. To jest duże wy-
zwanie.

– Czego przede wszystkim ocze-
kuje Pan w przyszłej kadencji?

– Bardzo chciałbym, aby ta prze-
łomowa wizja polityki rodzinnej 
mogła być kontynuowana. Zależy 
mi na tym, by udało się wspierać 
i  rozwijać politykę senioralną i do-
tyczącą osób niepełnosprawnych. To 
dziedziny wymagające jeszcze wielu 
prac, w które chciałbym się zaanga-
żować.



Ponad rok temu – 21 sierpnia 
2018 roku – Stowarzyszenie In-
tegracyjne Eurobeskidy zwróciło 
się do przewodniczącego Rady 
Gminy Łodygowice Czesława 
Wandzla z prośbą o przedłu-
żenie umowy najmu lokalu do 
obsługi zadań realizowanych 
przez naszą organizację. Później 
dwukrotnie ponawialiśmy proś-
bę, w pismach z 10 października 
2018 r. oraz 1 marca 2019 r. Nie-
stety, do dziś na żadne z nich nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Tym-
czasem treningi niepełnospraw-
nych sportowców, które mieliśmy 
na czas remontu pomieszczeń 
Zamku przenieść w inne miejsce, 
po remoncie i zmianie przezna-
czenia lokalu już nie mogą tu 
wrócić, a coraz więcej proble-
mów wiąże się z użytkowaniem 
pomieszczeń biurowych.

W związku z tym powoła-
no Komitet Inicjatywy 

Uchwałodawczej. Udało się zebrać 
blisko 300 podpisów mieszkańców 
gminy, którzy poparli wniosek o za-
warcie ze stowarzyszeniem stosow-
nych porozumień, niezbędnych dla 
kontynuacji działań. Projekt złożo-
no zgodnie z obowiązującymi pro-
cedurami.

Liczyliśmy, że zgodnie z wymo-
gami prawa informacja ta ukaże się 
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
a projekt uchwały zostanie przedsta-
wiony podczas obrad IX Sesji Rady 
Gminy, która odbyła się 12 wrze-
śnia br. Niestety, tak się nie stało. Z 
jednej strony obserwujemy ze stro-
ny Przewodniczącego Rady Gminy 
Czesława Wandzla całkowity brak 
reakcji na określone prawem ini-
cjatywy i  brak zainteresowania dla 

aktywności prowadzonej na rzecz 
słabszych i niepełnosprawnych 
mieszkańców, z drugiej  – słyszy-
my, że radny Władysław Drewniak 
rozpowszechniał informacje, że już 
niebawem działania Stowarzysze-
nia zostaną ograniczone. Być może 
miał on ma myśli ograniczenia, ja-
kie zaistniały ostatnio w zakresie 
poruszania się na terenie zamkowo
-parkowym w  Łodygowicach. Od 
strony parkingu ustawione zostały 
barierki, a brama wjazdowa zosta-
ła zamknięta, co uniemożliwia do-
tarcie do Zamku, w którym działa 
szereg instytucji, w  tym GOPS, SI 
Eurobeskidy, Stowarzyszenie LGD 
Żywiecki Raj.

Mamy nadzieję, że wójt Gminy 
Łodygowice Andrzej Pitera, nie tyl-
ko ze względu na fakt, że  jest człon-
kiem naszego stowarzyszenia, ale 
przede wszystkim z uwagi na dobro 
najsłabszych, niezwłocznie przeka-
że stosowne wytyczne Spółce Eco 
Team w zakresie dostępu do Zam-
ku dla załatwiających tu różne spra-
wy osób niepełnosprawnych, matek 

z dziećmi oraz osób starszych. Ufa-
my też, że skutecznie poprze projekt 
przedstawiony przez Komitet Ini-
cjatywy Uchwałodawczej, mający 
na celu umożliwienie kontynuacji 
prowadzonych przez Eurobeskidy 
programów na rzecz dzieci, osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Pamiętamy, że pierwsze kroki do 
poważnej polityki samorządowej 
Pan Wójt stawiał z rekomendacji SI 
Eurobeskidy, a zadania, które reali-
zowało stowarzyszenie były wów-
czas dla Pana wzorem działalności 
na rzecz lokalnej społeczności.

Liczymy na to, że zaistniała sytu-
acja to nieporozumienie i wkrótce 
uda się wszystkie sprawy pozytyw-
nie rozwiązać – dla dobra tych, któ-
rym staramy się od lat pomagać.

I wspominamy też chwile, kiedy 
na dziedzińcu Zamku, dziś niedo-
stępnego, tak chętnie gromadzili 
się uczestnicy rodzinnych sparta-
kiad „Od juniora do seniora” czy 
korzystający z zajęć aktywności fi-
zycznej 50+...
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W trosce o najsłabszych



W Chorzowie 14 września spor-
towy świat spotkał się na jubile-
uszowym 10. Lotto Memoriale 
Kamili Skolimowskiej. Lekko-
atleci z różnych stron świata 
i Polski przyjechali na zawody, 
a także by uczcić pamięć wybit-
nej sportsmenki, najmłodszej 
polskiej  mistrzyni olimpijskiej, 
która odeszła od nas 10 lat temu.

Tradycyjnie pojawiły się 
gwiazdy polskiej i świa-

towej lekkiej atletyki, a także 
niepełnosprawni zawodnicy. 
Wszystkich na widowni wspierał 
25-tysięczny tłum kibiców, a po-
witali obecnych wspólnie: mar-
szałek województwa śląskiego 
Jakub Chełstowski wraz z  ojcem 
Kamili Skolimowskiej – Rober-
tem. Były odznaczenia dla spor-
towców zaangażowanych w  ko-
lejne edycje tego sportowego 
wydarzenia i w jego promocję 
na arenach światowych, a także 
wzruszająca projekcja krótkiego 
filmu przypominającego postać 
Kamili Skolimowskiej. 

Podczas uroczystego otwarcia 
zawodów marszałek Jakub Cheł-
stowski przypominał, że to nie tyl-
ko jubileusz Memoriału, ale także 
szczególny rok dla całego regionu, 
wspominającego stulecie Powstań 
Śląskich. 

– Lekkoatletyka to najpiękniej-
sza ze wszystkich dyscyplin sportu, 
królowa sportu, ma wreszcie swoją 
świątynię: przepiękny Stadion Ślą-

ski. Bardzo się cieszę, że tak wyjąt-
kowa postać w historii polskiego 
sportu, wybitna i wspaniała Kamila 
Skolimowska, może być w sposób 
godny i profesjonalny uczczona tu-
taj – mówił Witold Bańka, były mi-
nister sportu, a obecnie szef Świa-
towej Agencji Antydopingowej 

WADA, życząc wszystkim zawod-
nikom fantastycznych rekordów 
życiowych, a  kibicom prawdziwej 
uczty.

Tej adrenaliny nie zapomnimy
Na stadionie odbywały się kolej-

ne konkurencje, w których równo-
legle rywalizowali znani ze świato-
wych wydarzeń sportowcy polscy 
i  zagraniczni oraz sportowcy nie-
pełnosprawni.

Emocji nie brakowało, ale wy-
jątkowych wrażeń dostarczył bieg 
niepełnosprawnych zawodniczek 
i  zawodników Złotowianki ze 
Złotowa z wykorzystaniem spe-
cjalnych rowerów RaceRunning, 
umożliwiającym chód lub bieg 
nawet osobom mającym poważ-
ne trudności z chodzeniem. Kiedy 
stanęli na linii startu, kibice przy-
glądali się z zaciekawieniem po-
jazdom, a  chwilę później okazało 
się, że jedna z zawodniczek biegnie 
znacznie wolniej niż reszta i choć 
wszyscy dotarli już do mety, ona 
jest wciąż na początku dystansu. 
I  wtedy cała publiczność na try-
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Wśród uczestników tego 
sportowego święta byli 

przedstawiciele Eu-
robeskidów, a poruszająca 
się na wózku sztangistka 
Magdalena Wójcik wzięła 
udział w otwarciu imprezy

Święto sportowej integracji na Śląskim



bunach wstała i zgotowała specjal-
nie dla niej potężną owację, która 
trwała długą chwilę i towarzyszyła 
jej do samej mety. Takiego dopingu 
nie miał tego dnia żaden mistrz...

– Bieg na takim stadionie, przy 
tylu kibicach, to była niesamowita 
adrenalina – mówili zgodnie wszy-
scy uczestnicy tego biegu, który 
ostatecznie wygrała Zofia Kałucka, 
a wśród panów – Patryk Niemiec.

– Ja przeżyłam to szczególnie, bo 
zebrałam bardzo dużo oklasków. 
Próbowałam się skupić na biegu, 
ale też słyszałam, jak wszyscy wsta-

ją i bija brawa. Emocji nie da się 
opisać. To był mój pierwszy udział 
w zawodach i pierwszy taki doping 
– przyznawała wzruszona Weroni-
ka Wojciechowska, której właśnie 
tak kibicowały tysiące ludzi, gdy 
biegła ostatnia.

– Złotowianka to fundacja, któ-
ra miała początkowo wspierać 
osoby niepełnosprawne w powia-
tu złotowskiego, ale zgłaszali się  
do nas podopieczni z całej Polski, 
którzy przyjeżdżają do Złotowa na 
turnusy rehabilitacyjne dla osób 
niepełnosprawnych. Pomagamy 

zakładać subkonta i zbierać środki 
na leczenie i rehabilitację. Kiedyś 
nasza pacjentka ze Szwecji poka-
zała nam rower, na którym biega. 
Zafascynował nas ten sprzęt, któ-
ry jednocześnie służy rehabilitacji 
i można na nim uprawiać sport, 
przemieszczać się. Napisaliśmy do 
Danii, do twórcy tego urządzenia. 
I przyjechał do nas na pierwsze 
szkolenie. Okazało się, że to męż-
czyzna z czterokończynowym po-
rażeniem mózgowym, na wózku, 
na którym jeździł tyłem, odpycha-
jąc się nogą. Zrobił na nas wielkie 
wrażenie... Zaprosił nas na zawo-
dy do Danii, a  my postanowili-
śmy rozpowszechnić jego fanta-
styczny wynalazek, który pozwala 
na aktywność niemal wszystkim 
niepełnosprawnym. Fundacja 
promuje RaceRunning. Dziś już 
przy współpracy z  PFRON-em 
obok sekcji w Złotowie działają 
też sekcje w Pile, Poznaniu i Wał-
czu, a tworzy się też w Rzeszowie. 
Mamy nadzieję, że wkrótce będą 
w każdym większym mieście – 
mówi Katarzyna Klaczyńska, wi-
ceprezes fundacji.
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Rekordy, niespodzianki
Oczywiście kibice na Śląskim 

nie byli obojętni na wszystkie po-
zostałe konkurencje, swoim aplau-
zem wspierając skoki, biegi, rzuty 
oszczepem, młotem, dyskiem. Przy 
głośnym dopingu zwyciężyły m.in.  
Bogliolo Luminosa z Włoch w biegu 
na 100 m przez płotki, Alicja Jero-
min była pierwsza wśród niepełno-
sprawnych biegaczek. Oszczepem 
najdalej rzucili: Japonka Kitaguchi 
Haruka i Polak Marcin Krukowski. 
W pchnięciu kulą najlepsza okaza-
ła się Ealey Chase z USA, a w skoku 
wzwyż  – Lasitskene Mariya. Wśród 
biegaczek niezrównana okazała się 
Ewa Swoboda, na 400 m  – Allyson 
Felix z USA, a na dystansie 1500 m 
– Osika Shannon również z  USA. 
W  rzucie młotem kobiet tym ra-
zem wygrała Malwina Kopron, 
przed Joanną Fiodorow.

Wśród niepełnosprawnych bie-
gaczy wygrał Mariusz Pietrucha, 
a w gronie pełnosprawnych zwy-
ciężył Young Isiah z USA. Na 400 
m najlepszy był Sreven Gardiner 
z Wysp Bahama, a na 1000 m Mar-
cin Lewandowski. W skoku o tycz-
ce, podobnie jak przed rokiem, naj-
wyżej skoczył Piotr Lisek. W rzucie 
dyskiem wygrał reprezentant Ru-
munii Firfirica Alin. W pchnięciu 
kulą niepełnosprawnych najlepszy 
wynik uzyskał Lech Stoltman, a po 
zaciętej rywalizacji wśród pełno-
sprawnych sportowców zwycię-
żył Konrad Bukowiecki. W rzucie 
młotem Wojciech Nowicki wygrał, 
a Paweł Fajdek był drugi.

Eurobeskidy nie tylko na try-
bunach
Wśród uczestników tego wiel-

kiego sportowego święta byli też 

przedstawiciele Stowarzyszenia 
Integracyjnego Eurobeskidy, a po-
ruszająca się na wózku sztangistka 
Magdalena Wójcik wzięła udział 
w  otwarciu imprezy i stanęła na 
płycie stadionu wraz z honorowy-
mi gośćmi i gospodarzami zawo-
dów. Była też okazja do rozmowy 
i fotografii z ministrem Bańką.

– Magda Wójcik to człowiek 

sportu, od lat związana ze spor-
tem, utalentowana i utytułowana 
sportsmenka. Kocha sport i jestem 
przekonany, że będzie bardzo do-
brą parlamentarzystką, godnie re-
prezentującą w Sejmie swój region. 
Będzie też wspaniałą ambasadorką 
sportu osób z niepełnosprawno-
ściami – mówił minister Witold 
Bańka.
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Nie ma co do tego wątpliwości 
Magdalena Wójcik, reprezen-
tantka Stowarzyszenia Inte-
gracyjnego Eurobeskidy, która 
ubiega się o mandat posłanki 
w październikowych wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej  
Polskiej. I startuje z piątego 
miejsca liście kandydatów.

Z wykształcenia jest anglist-
ką i tłumaczką, mieszka 

w Bielsku-Białej, ale nie obawiała 
się podjąć samodzielnie studiów 
w Krakowie, choć przecież z po-
wodu wrodzonej wady kręgosłupa 
porusza się na wózku i często po-
trzebuje pomocy otoczenia. 

– Okazało się, że potrafię sobie 
dać radę, a przede wszystkim sko-
rzystać z bogactwa możliwości ak-
tywnego spędzania czasu. To było 
wspaniałe doświadczenie i do dziś 
czerpię z niego wiele ważnych ob-
serwacji, a także motywację do 
działania i otwierania się na nowe 
doświadczenia. Na przykład ra-
zem z amerykańskim zespołem 
uczestniczyłam w prowadzeniu 

integracyjnych warsztatów arty-
stycznych i jako tłumacz, i jako 
uczestnik. To i wiele innych wy-
zwań, które podjęłam, dodawały 
mi odwagi do działania. Dlatego 
chcę działać... 

Dziś chcę zaapelować do każde-
go: zadbaj o zdrowie i aktywność, 
bo to warunek samodzielności – 
mówi Magdalena Wójcik. 

Po pierwsze: zdrowie
O tym, jak ważne jest zdrowie 

rozpisywano się nie raz. Powsta-
ją coraz to nowe teorie i techniki, 
urządzenia oraz sposoby umożli-
wiające utrzymanie naszego ciała, 
a także umysłu, w jak najlepszej 
kondycji. Jedni wydają majątek, 
inni sporadycznie kontrolują swo-
je zdrowie. Każdy jednak chce być 
aktywny jak najdłużej. Kluczem 
do sukcesu, a może złotym środ-
kiem, jest na pewno świadomość 
tego, jakie naprawdę znaczenie ma 
dla nas zdrowie i czego szukamy. 

Istnieje mnóstwo organizacji 
działających na rzecz promo-
cji zdrowia i aktywności fizycz-

nej wśród różnych społeczności. 
Jedną z nich jest Stowarzyszenie 
Integracyjne Eurobeskidy z Ło-
dygowic, które rozpoczęło swoją 
działalność w 1996 r.

Początkowo celem było niesie-
nie pomocy osobom z niepełno-
sprawnościami, lecz działalność 
Stowarzyszenia rozszerzyła się na 
inne dziedziny, np. objęcie pomo-
cą dzieci poprzez organizację dla 
nich letniego wypoczynku w  for-
mie obozów sportowych oraz za-
jęć pozalekcyjnych na pływalni. 
Realizowane są także projekty 
proekologiczne oraz prowadzone 
są liczne działania na rzecz lokal-
nego patriotyzmu m.in. opraco-
wania i publikacje lokalnej gazety. 
Obszar działalności Stowarzysze-
nia jest bardzo szeroki. Głównym 
celem jest dotarcie do jak naj-
większej liczby beneficjentów oraz 
przełamywanie barier między-
ludzkich, integracja osób niepeł-
nosprawnych z pełnosprawnymi, 
propagowanie sportu i aktywnego 
wypoczynku jako formy rehabili-
tacji i zdrowego trybu życia. 

Piątka zobowiązuje!
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Pragnę zaznaczyć, że sama ko-
rzystam z działań Stowarzyszenia 
uczęszczając na zajęcia rehabilita-
cyjne. Ponieważ poruszam się na 
wózku, wiem, jak istotny jest mój 
stan zdrowia i to, by usprawniać 
siebie każdego dnia. Spędzanie 
kilku, a niejednokrotnie kilku-
nastu godzin w pozycji siedzącej 
nie sprzyja mojemu kręgosłupowi 
i ma bardzo negatywny wpływ na 
funkcjonowania całego organi-
zmu. Dlatego nie mogę czekać, aż 
wynikną z tego negatywne konse-
kwencje, tylko sama muszę zadbać 
o właściwy ruch, a jeśli trzeba, to 
o rehabilitację. 

Z natury jestem osobą aktyw-
ną, która nie lubi rutyny. Z tego 
powodu, oprócz rehabilitacji, 
chętnie podejmuję działania na 
rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią. Współprowadzę w regionie 
zajęcia sportowe, które aktywizują 

osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. 

W czasie niedawnych wakacji 
miałam możliwość uczestniczyć 
jako instruktor w obozie dziecię-
cym, którego celem jest właśnie 
pokazywanie i uświadamianie za-

równo dzieci, jak i ich rodziców, 
jak radzić sobie w codziennym 
życiu, będąc osobą z niepełno-
sprawnością. Wspomniany obóz 
nie dotyczy tylko dzieci; są or-
ganizowane obozy dla młodzie-
ży, dorosłych czy kobiece. Coraz 
większą popularnością cieszą się 
obozy skoncentrowane na jednej 
dyscyplinie sportowej czy hobby, 
na przykład na  nurkowaniu czy 
żeglarstwie. 

W moim przekonaniu bardzo 
istotną rolę odgrywa integracja 
różnych środowisk.  

Z perspektywy czasu widzę, 
o  ile trudniej jest działać na wła-
sną rękę. Razem możemy wymie-
niać się doświadczeniami, opinia-
mi, skutecznie szukać rozwiązania 
problemów. Ważne jest jednak to, 
by działać wspólnie i nie podda-
wać się, gdy nawet coś zajmuje 
trochę więcej czasu. Współpra-
cujmy, a wtedy możemy osiągnąć 
znacznie więcej, bo jak mówi Ary-
stoteles: „To, co wciąż robimy, sta-
nowi o nas.”

MAGDALENA WÓJCIK
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W gminnej hali sportowej 
w Jaworzu przez dwa dni trwała 
zacięta rywalizacja. Odbył się tu 
XIX Ogólnopolski Turniej  Te-
nisa Stołowego Osób Niepełno-
sprawnych, organizowany przez 
Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy pod honorowym 
patronatem wiceministra sportu 
Jana Widery i prezes PFRON 
Marleny Maciąg. 

Sponsorem głównym imprezy 
była PGE Energia Odnawial-

na S.A. Turniej dofinansowano też 
ze środków MSiT, PFRON oraz  
sponsora: Węglokoksu Kraj S.A. 
Listy z życzeniami sportowych 
sukcesów przesłali uczestnikom 
premier Mateusz Morawiecki, 
europoseł Grzegorz Tobiszowski 
i marszałek województwa śląskie-
go Jakub Chełstowski. Wicepre-
zes PFRON Tomasz Maruszew-
ski przekazał list prezes Marleny 
Maląg. Dziękując SI Eurobeskidy 
za organizację tego turnieju pre-
zes PFRON wskazywała, że warto 

upowszechniać tenis stołowy, bo 
jest on nie tylko doskonałym spo-
sobem spędzania wolnego czasu, 
ale także bardzo skuteczną for-
mą rehabilitacji. Sukcesów życzył 
zawodnikom gospodarz gminy 
Jaworze wójt Radosław Ostałkie-
wicz, obecny na uroczystej inau-
guracji rozgrywek. Osobiście za-
grzewał tenisistów do gry patron 
turnieju wiceminister Jan Widera, 
który odebrał też podziękowania 
za otwartość Ministerstwa Sportu 
i Turystyki dla inicjatyw Eurobe-
skidów. Z uwagi na dobiegającą 
końca pracę min. Widery w Mi-
nisterstrstwie Sportu i Turystyki 
prezes Stanisław Handerek wraz 
z  zarządem podziękował za do-
tychczasową współpracę i wręczył 
pamiątkowy dyplom. 

Uczestników turnieju odwie-
dzili się też: wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Stani-
sław Szwed, wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz. Z prezesem Stani-
sławem Handerkiem zawodników 
dopingowali też przedstawiciele 

zarządu: Dawid Tyc, dr Bogusław 
Wyleciał i Wojciech Barabasz, 
a  zwycięzcom gratulowała m.in. 
Magdalena Wójcik, kandydat-
ka Eurobeskidów do Sejmu RP 
w  zbliżających się wyborach par-
lamentarnych.

Wśród startujących w turnie-
ju tenisistów byli reprezentanci 
klubów z różnych stron Polski. 
W  Jaworzu pojawili się zawodni-
cy reprezentujący: Silesię Katowi-
ce, Start Gdańsk, Start Katowice, 
Start Skierniewice, Start Wrocław, 
Top Bolesławiec oraz gospodarza: 
Stowarzyszenie Integracyjne Eu-
robeskidy.

Do rywalizacji w pierwszym 
dniu turnieju przystąpiło 12 dru-
żyn. W każdej znalazł się zawod-
nik na wózku, zawodniczka oraz 
dwóch zawodników zaliczanych 
do kategorii 6-8 i 9-10.

Po meczach eliminacyjnych 
w półfinałowej grupie znalazły się 
zespoły: Start Katowice I i Łody-
gowice III oraz Start Skierniewice 
I i Start Wrocław. Gra była pełna 

Mała piłeczka i wielkie emocje



emocji, a remisowe wyniki roz-
strzygały dopiero dodatkowe me-
cze deblowe.

Tak było też w finałowym me-
czu o turniejowy puchar i złoty 
medal, w którym ostatecznie za-
grały ekipy Startu Wrocław i SI 
Łodygowice. We wrocławskiej 
drużynie zagrali: Jolanta Kopa-
czyńska, Daniel Staszak, Marek 
Dubiński i Zbigniew Kopaczyński. 
Zmierzyli się z drużyną z Łodygo-
wic w  składzie: Wioletta Kimla, 
Ireneusz Malinowski, Grzegorz 
Pieronek i Arkadiusz Kochoń. Po 
zaciętej walce i wyniku 2:2 gra 
w  parach: Dubiński-Kopaczyński 
oraz Pieronek-Kochoń zadecydo-
wała o tym, że zwycięzcami zosta-
li reprezentanci SI Łodygowice. 
Start Wrocław uplasował się na 
drugim miejscu. Trzecie zajęli za-
wodnicy Startu Skierniewice.

– Wszyscy trenujemy i staramy 
się wygrać. Tym razem to nam 
przypadło zwycięstwo i oczywi-
ście jest to bardzo miłe, kiedy się 
wygrywa – przyznawał Grzegorz 
Pieronek po prawdziwie emocjo-
nującym boju, jaki stoczyli w  ry-
walizacji drużynowej reprezen-
tanci Eurobeskidów. 

W kategorii indywidualnej 
Open kobiet zwyciężczynią tur-
nieju w Jaworzu została Wiesła-
wa Potrykus z klubu Szansa Start 
Gdańsk, zdobywczyni licznych 
trofeów na Mistrzostwach Pol-
ski. – To radość nie do opisania, 
bo dawno już nie byłam pierw-
sza. Miałam długą przerwę w tre-
ningach, spowodowaną operacją 
serca – przyznawała zawodnicz-
ka. – Ze sportem osób niepełno-
sprawnym, w tym z tenisem sto-
łowym związana jestem od prawie 

30 lat, tylko z przerwami, spowo-
dowanymi przez zmieniające się 
przepisy dotyczące kwalifikacji 
do poszczególnych grup zawod-
ników. Jako lekkoatletka miałam 
przyznaną grupę, a przy tenisie 
stołowym mi jej kilka lat odma-
wiano. Wtedy zajęłam się narciar-
stwem biegowym, pływaniem. 
Ale w końcu wróciłam do tenisa, 

bo bardzo lubię grać. Wiele razy 
udawało mi się zdobywać medale 
na różnych zawodach ogólnopol-
skich. A na turniej organizowany 
przez Eurobeskidy przyjeżdżamy 
z naszą ekipą nie pierwszy raz – 
i  zawsze cenimy sobie dobrą at-
mosferę. Dla mnie też liczy się, że 
mogę spotkać inne zawodniczki, 
bo na co dzień trudno znaleźć spa-
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ring-partnerki do gry. Większość 
zawodników to jednak mężczyźni, 
a oni trochę inaczej grają... – mó-
wiła tuż po zwycięstwie nad Wio-
lettą Kimlą z Eurobeskidów, tego-
roczną mistrzynią Polski w deblu.

Wśród pań grających na wóz-
kach wygrała Barbara Rompa, 
również ze Startu Gdańsk, dwu-
krotna mistrzyni, a także wicemi-
strzyni Polski, wielokrotna uczest-
niczka ogólnopolskich zawodów. 
– Bardzo dobrze mi się grało. Na 
pewno pomogła w tym świetna 
organizacja turnieju. Podoba mi 
się tenis stołowy jako dyscyplina 
sportu, do której trafiłam po la-
tach kariery pływackiej. Czasem 
się trochę denerwuję, jak ta piłecz-
ka nie zawsze chce mnie słuchać, 
ale lubię grać. Jak każdy sport wy-
maga to treningu i sporej kondy-
cji, ale bez nich nie ma efektów. 
Oczywiście poziom profesjonalny 
wymaga bardziej radykalnego po-
dejścia, trzeba rzucić pracę i dużo 
trenować. Ale dla mnie ważna jest 
przyjemność z grania i to, że mo-
żemy się z innymi zawodnikami 

spotkać, bo przecież dobrze się 
znamy. Dlatego warto było prze-
jechać przez całą Polskę, żeby się 
znowu zobaczyć i zagrać ze sobą, 
a jak się uda, to i wygrać – dodaje 
pani Barbara. 

Spośród mężczyzn na wóz-
kach najlepszy był Daniel Staszak 
z Wrocławia, a w kategorii z grupą 
9-10 wygrał Damian Winnicki ze 
Skierniewic.  

– Każde zwycięstwo sprawia 
radość – potwierdza zwycięzca 
wśród mężczyzn w grupie 6-8, 
Wojciech Wlazło ze Startu Skier-
niewice, wielokrotny srebrny 

i  brązowy medalista na Mistrzo-
stwach Polski, a także zwycięzca 
Grand Prix Polski. Wśród swoich 
najważniejszych sukcesów wy-
mienia też złoty medal drużyno-
wy na ubiegłorocznych Otwar-
tych Mistrzostwach Hiszpanii. 
– Bardzo dobrze się tu grało, choć 
forma dopisała mi bardziej dru-
giego dnia i dzisiaj wygrałem 3:0 
z zawodnikiem, z którym wczoraj 
przegrałem w turnieju drużyno-
wym 2:3. Ale w sumie drużynowo 
zajęliśmy trzecie miejsce i jeste-
śmy zadowoleni z gry w tym tur-
nieju – dodaje Wojciech Wlazło. 



Gdyby nie ten ping-pong...
Zawodnik SI Eurobeskidy To-

masz Mojżysz gra w tenisa stoło-
wego od 9 roku życia. W turnieju 
w Jaworzu wprawdzie nie znalazł 
się w czołówce, ale w tegorocznych 
drużynowych Mistrzostwach Pol-
ski zagrał wraz z Gregorzem Pie-
ronkiem i Adrianem Kochoniem 
w reprezentacji Eurobeskidów, 
która wywalczyła srebrny medal 
i tytuł wicemistrza Polski. Po serii 
zwycięstw dopiero w finałowym 
meczu ulegli zespołowi z Zielonej 
Góry, w którego składzie zagrali 
bardzo mocni przeciwnicy: meda-
liści Mistrzostw Świata i Igrzysk 
Olimpijskich. 

Indywidualnie do tej pory naj-
wyższym trofeum indywidualnym 
był dla niego brązowy medal Mi-
strzostw Polski. Był też zwycięz-
cą turnieju o Grand Prix Polski. 
Sukces dla Tomasza Mojżysza był 
oczywiście radością, a przegraną 
traktuje jako zwyczajny element 
sportu. Największą satysfakcję 
sprawia mu sama gra. 

– Kiedy zaczynałem, grałem 
jeszcze z pełnosprawnymi, ale po-
tem miałem wypadek, po którym 

moja sprawność została znacznie 
ograniczona. Teraz gram w gru-
pie zawodników niepełnospraw-
nych. Idzie mi na pewno nie tak 
sprawnie, jak kiedyś, nie gram tak 
szybko, jak dawniej, ale staram się 
równie mocno. 

Grałem kiedyś w  wodzisław-
skim TKKF i stamtąd jeździłem na 
zawody. W 1999 roku wydarzył się 
wypadek, po którym wszystko się 
w moim życiu zmieniło. Ale został 
tenis, który zawsze dawał mi wiele 
przyjemności, a potem bardzo mi 
pomógł. I dzięki treningom po-
konałem znaczną część skutków 
kontuzji odniesionej w wypadku i 
zdołałem wrócić do zdrowia. Pra-
wie dwa lata po wypadku jeździ-
łem na wózku, ale treningi pozwo-
liły mi z powrotem stanąć na nogi 
i wrócić  Gdyby nie ten tenis, to 
byłoby po mnie – podkreśla zde-
cydowanie. 

Tenis, jak każda dyscyplina 
sportowa, wymaga systematycz-
nego treningu, żeby poprawiać 
czy choćby utrzymać formę. 

– Bez treningów nie zapomina 
się wprawdzie umiejętności, ale 
wychodzi się z formy. Ja trenuję 

trzy-cztery razy w tygodniu, do 
tego dochodzi gra na zawodach. 
O  kondycję dbam też poprzez 
długie marsze. Trenuję i gram, 
a  najbardziej mnie cieszy, kiedy 
wygrywam ze zdrowymi zawod-
nikami – przyznaje.

Jak zaznacza, każdy wyjazd na 
zawody to przygoda. – Jeździmy 
po całej Polsce i nawet jeśli na za-
wodach w Gdańsku byłem już 14 
razy, to zawsze jest to fajne prze-
życie. To okazja, żeby zagrać, ale 
też spotkać się z ludźmi – dodaje 
Tomasz Mojżysz.
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PFRON rusza z nowymi programami
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KOMPLEKSOWA
REHABILITACJA
I POWRÓT DO PRACY

Jak wykazują Badania Ak-
tywności Ekonomicznej Lud-
ności, w 2018 r. współczynnik 
aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym wyniósł 28,3 
proc.  Dla porównania w tym 
samym roku wskaźnik dla 
wszystkich Polaków w wieku 
od 15 lat i więcej stanowił dwa 
razy tyle. Rozwiązaniem tego 
problemu ma być nowy pro-
gram PFRON „Wypracowanie 
i pilotażowe wdrożenie modelu 
kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub 
powrót do pracy”, którego pre-
zentacja odbyła się 22 sierpnia 
w Warszawie.
Rehabilitacja Kompleksowa to 

oferta dla osób, które z powodu cho-
roby lub wypadku straciły możliwość 
wykonywania dotychczasowego za-
wodu, ale chciałyby podjąć inną pra-
cę, adekwatną do ich zainteresowań 
i stanu  zdrowia. To  również  szansa 
dla tych, którzy ze względów zdro-
wotnych nigdy nie pracowali, lecz 

chcieliby zmienić tę sytuację –   zdo-
być zawód i podjąć satysfakcjonującą 
pracę odpowiednią do ich możliwości 
zdrowotnych.

– Realizowany przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przy współpracy z mi-
nisterstwem rodziny model rehabili-

tacji kompleksowej to odpowiedź na 
stosunkowo niski poziom aktywności 
zawodowej osób z orzeczoną niepeł-
nosprawnością. Podjęte działania 
pozwolą na przywracanie zdolności 
do podjęcia zatrudnienia osób obec-
nie nieaktywnych zawodowo, a co za 
tym idzie podniesienie wskaźnika za-

trudnienia – podkreśla Krzysztof Mi-
chałkiewicz, pełnomocnik Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych i sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

W powrocie do aktywności zawo-
dowej pomogą Ośrodki Rehabilitacji 
Kompleksowej w  Wągrowcu, Grębi-

szewie, Nałęczowie oraz w Ustroniu. 
Ośrodki te oferują niezbędną rehabi-
litację i szeroką ofertę kursów zawo-
dowych dostosowanych do potrzeb 
osób z ograniczeniami zdrowotny-
mi. Rehabilitacja kompleksowa roz-
pocznie się od dokładnej oceny przez 
specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, 
psychologów i doradców zawodo-
wych – którzy oceniają stan zdrowia, 
kondycji psychicznej oraz możliwości 
rozwoju zawodowego uczestnika. Na 
tej podstawie sporządzany jest Indy-
widualny Program Rehabilitacji do-
stosowany do potrzeb i możliwości 
beneficjenta.

– Nowe, kompleksowe podejście 
do rehabilitacji to łączenie wszyst-
kich działań mających doprowadzić 
do powrotu na rynek pracy i do ak-
tywnego życia. Uczestnicy otrzymają 
pełne wsparcie z zakresu klasycznej 
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rehabilitacji medycznej, zawodowej 
i psychospołecznej – tłumaczy prezes 
zarządu PFRON, Marlena Maląg.

Moduł zawodowy ma na celu wej-
ście lub powrót na otwarty rynek 
pracy. Doradca zawodowy pomaga 
uczestnikowi w wyborze nowego za-
wodu – dopasowanego do jego zain-
teresowań oraz obecnych możliwości 
i cieszącego się zainteresowaniem 
pracodawców. W ramach projektu 
prowadzone są szkolenia zawodowe, 
które kończą się uzyskaniem certy-
fikatu. W znalezieniu pracy zgodnej 
z nowo zdobytym zawodem pomaga 
pośrednik pracy. Kolejnym elemen-
tem jest moduł medyczny, który ma 
na celu przywrócenie utraconych 
funkcji organizmu lub ich odtworze-
nie w jak największym możliwym do 
osiągnięcia stopniu poprzez szereg 
zabiegów fizjoterapeutycznych, logo-
pedycznych czy fizykoterapeutycz-
nych. Ostatni moduł psychospołecz-
ny opierał się będzie na wzmocnieniu 
kompetencji społecznych i psycholo-
gicznych uczestników i ich rodzin.

Udział w programie rehabilitacji 
kompleksowej, w tym także w wersji 
z zakwaterowaniem, jest całkowicie 
bezpłatny. PFRON refunduje także 
koszty przejazdu z domu do Ośrodka 
Rehabilitacji Kompleksowej i z po-
wrotem. Przewiduje się, że czas trwa-
nia rehabilitacji kompleksowej będzie 
wynikał z potrzeb, określonych w In-
dywidualnym Programie Rehabilita-
cji. Szacuje się, że średni czas udziału 
w programie będzie trwał 9 miesięcy.

Szczegółowych informacji w za-
kresie ww. projektu udziela Ewa Pło-
dzień-Pałasz, zastępca kierownika 
projektu w Departamencie ds. Pro-
gramów, tel.: 22 505 57 66, mail: eplo-
dzien@pfron.org.pl

NIEPEŁNOSPRAWNI
W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ

W ramach nowego modułu 
programu „Stabilne zatrud-
nienie – osoby niepełnospraw-
ne w administracji i służbie 
publicznej” odbyło się zorga-
nizowane przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych spotkanie 
promujące program i zachę-
cające szefów administracji 
rządowej do składania dekla-
racji przyjęcia na staż osób 
z niepełnosprawnościami. 
W konferencji pod patronatem 

Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych Krzysztofa Mi-
chałkiewicza udział wzięli dyrekto-
rzy generalni ministerstw i urzędów. 
– Mamy dziś w Polsce historycznie 
najniższy poziom bezrobocia. Jest 
to ogromna szansa także na zwięk-
szenie poziomu zatrudnienia wśród 
osób niepełnosprawnych. Ważne jest, 
aby oferowane im miejsca pracy były 
przyjazne i dostosowane do ich po-
trzeb, a zatrudnienie miało charakter 
stabilny. Niezmiernie cieszę się z każ-
dej inicjatywy, która może się do tego 
przyczynić – podkreślił Pełnomocnik 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
Krzysztof Michałkiewicz.

Z kolei prezes zarządu PFRON 
Marlena Maląg wskazała na zalety 
nowego modułu „Staże zawodowe”, 
który dla osób z niepełnosprawno-
ściami jest szansą na uzupełnienie 
kwalifikacji i zdobycie doświadczenia 
zawodowego. Akcentowała przy tym 
rolę współpracy zarówno instytucji 
administracji rządowej, jak i organi-
zacji pozarządowych. – Liczymy na 

zaangażowanie instytucji admini-
stracji rządowej i złożenie deklaracji 
przyjęcia na staże osób z niepełno-
sprawnościami – wyjaśniała prezes 
Maląg. – Dobrze zdajemy sobie spra-
wę, że aby zmienić sytuację osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy, 
należy tworzyć skuteczne i systemo-
we rozwiązania. Jestem przekonana, 
że dobrym efektem naszego progra-
mu będzie znalezienie ciekawej i  sa-
tysfakcjonującej pracy przez osoby 
z  niepełnosprawnościami – mówiła. 
Docelowo ze staży oferowanych w ca-
łym okresie realizacji programu ma 
skorzystać 600 osób z niepełnospraw-
nością.

Program „Stabilne zatrudnienie”, 
obecnie realizowany w ramach dwóch 
modułów, obejmuje już nie tylko 
zatrudnienie osób z niepełnospraw-
nością, ale również staże zawodowe. 
Moduł I „Instytucje” jest adresowany 
do organów i instytucji wykonują-
cych zadania z zakresu administra-
cji publicznej, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz państwowych 
i  samorządowych instytucji kultury, 
które w ramach programu zatrudnią 
osoby niepełnosprawne. Adresatami 
modułu II „Staże zawodowe” są orga-
nizacje pozarządowe, które przystę-
pując do programu, przygotują i skie-
rują osoby niepełnosprawne na staż 
zawodowy w administracji rządowej.



Skarb energetyki i beskidzkiego krajobrazu
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Elektrownia Szczytowo-Pom-
powa Porąbka-Żar, będąca 
oddziałem PGE Energia Od-
nawialna S.A., świętuje w tym 
roku 40 lat istnienia. W Dwor-
ku Góralskim Łodygowicach 
odbyło się z tej okazji uroczyste 
spotkanie z udziałem przed-
stawicieli elektrowni, władz 
spółki, a także licznych gości: 
parlamentarzystów, samorzą-
dowców i przyjaciół elektrowni.

Ulokowana na górze Żar Elek-
trownia Szczytowo-Pompowa jest 
jedną z największych tego typu in-
westycji w Polsce. Jej wyjątkowość 
polega na tym, że zbudowano ją we-
wnątrz góry jako jedyną elektrow-
nią podziemną w Polsce.

Ma też w systemie energetycz-
nym szczególne zadanie: jako swo-
isty magazyn energii jest w stanie 
reagować na zmieniające się warun-
ki pracy systemu, łagodząc krzywą 
dobowego obciążenia sieci i za-
pewniając stabilną pracę. Ponadto 
elektrownia odgrywa niezmiernie 

ważną rolę interwencyjną. Polega 
ona na stabilizowaniu poziomu na-
pięcia i utrzymaniu odpowiedniego 
funkcjonowania systemu w wypad-
ku wystąpienia stanów awaryjnych 
sieci.

– Niebagatelny wpływ na warun-
ki działania ESP Porąbka-Żar mają 
zmieniające się zasady działania 
rynku energii elektrycznej, które 
wymagają stałej dyspozycyjności, 
niezawodności i efektywności eko-
nomicznej. Z tych powodów w naj-
bliższych latach przeprowadzimy 
kompleksową modernizację elek-
trowni, co pozwali na pełne wyko-
rzystanie jej potencjału w kolejnych 
dziesięcioleciach – mówi Arkadiusz 
Sekściński, p.o. prezesa PGE Ener-
gia Odnawialna.

Mimo tego, że elektrownię odda-
no do eksploatacji już 40 lat temu, 
nadal budzi ona uznanie wśród 
inżynierów. Jednym z pomysło-
dawców tej inwestycji był wybitny 
profesor Politechniki w Zurychu 
i późniejszy pierwszy prezydent RP 
Gabriel Narutowicz. Nie określił on 

jednak dokładnej lokalizacji samego 
obiektu. Wybuch II wojny światowej 
ostatecznie uniemożliwił ówczesną 
realizację tego projektu. Powrócono 
do niego dopiero w czasach PRL. 
Prace koncepcyjne rozpoczęły się 
na początku lat 50-tych. Wtedy to 
spośród 235 miejsc wybrano górę 
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Żar jako najkorzystniejsze miejsce 
dla tego ambitnego przedsięwzięcia.

– Podczas jej budowy zastosowa-
no szereg nowatorskich rozwiązań, 
a 40 lat niemal bezawaryjnej eks-
ploatacji jest dowodem na wysoką 
jakość projektu i wykonania. Co 
ważne, jest to inwestycja całkowicie 
prototypowa, zrealizowana w bar-
dzo trudnych warunkach geologicz-
nych – zauważa Jakub Kliś, dyrektor 
Oddziału Zespół Elektrowni Wod-
nych Porąbka-Żar, podkreślając, że 
to historyczne dokonanie zostało 
zaprezentowane w wydanym z oka-
zji jubileuszu opracowaniu. 

Jak przypomniano podczas ju-
bileuszowego spotkania, na Sole 
oprócz jubilatki od 55 lat działa 
również Elektrownia Wodna Tre-
sna, a od 65 lat – Elektrownia Wod-
na Porąbka. 

Obecny na uroczystości wice-
minister Stanisław Szwed odczytał 
list skierowany do zgromadzonych 
przez premiera Mateusza Mora-
wieckiego, który składając wszyst-
kim pracownikom gratulacje, 
przypominał, że elektrownia Porąb-
ka-Żar jest jednym z kluczowych 
elementów zapewniających bezpie-
czeństwo energetyczne kraju. 

Z kolei senator Tadeusz Ko-
peć odczytał list nadesłany przez 
Adama Gawędę, Sekretarza Stanu 
w  Ministerstwie Energii. Listy gra-
tulacyjne przekazali też marszałek 
województwa śląskiego Jakub Cheł-
stowski i  przewodniczący Sejmiku 
Śląskiego Jan Kawulok. 

Wyrazem uznania dla zespołu 
pracowników elektrowni były przy-
znane najbardziej zasłużonym i za-
angażowanym spośród nich odzna-
czenia państwowe i resortowe, a do 
mikrofonu stawiła się długa kolejka 

gości, pragnących w tym wyjątko-
wym dniu złożyć gratulacje. 

Senator Andrzej Kamiński wska-
zywał, jak trudno byłoby sobie dziś 
wyobrazić okoliczny krajobraz bez 
zbiornika na górze Żar, czy bez za-
pory w Tresnej i Porąbce, a wicesta-
rosta żywiecki Stanisław Kuchar-
czyk potwierdzając tę obserwację 
podkreślał, że władze samorządowe 
Żywiecczyzny systematycznie wy-
korzystują tę wyjątkową elektrow-
nię jako element promocji regio-
nu. Jak zaznaczył, nie tylko chodzi 
o  umieszczanie informacji w ma-
teriałach promocyjnych, ale także 
o  konkretne działania w dziedzi-
nie infrastruktury. Należy do nich 
m.in. budowa kolei linowo-szyno-
wej, która jest atrakcją turystycz-
ną. – Każdemu z oficjalnych gości 
odwiedzających nasz powiat poka-
zujemy elektrownię, która jest na-
szą dumą – podkreślał wicestarosta 
Kucharczyk. 

Wśród gratulujących nie zabra-
kło przedstawicieli innych polskich 
elektrowni, a także firm i przedsię-
biorstw współpracujących z  ESP 
Porabka-Żar. Pojawili się też przed-
stawiciele okolicznych instytucji 

i placówek, które doświadczają 
otwartości władz elektrowni na lo-
kalne inicjatywy społeczne, działa-
nia na rzecz dzieci i młodzieży. 

Z podziękowaniami przyszli też 
delegaci Stowarzyszenia Integra-
cyjnego Eurobeskidy, które przy 
realizacji różnych projektów i im-
prez sportowych dla osób niepeł-
nosprawnych korzysta ze wspar-
cia PGE Energia Odnawialna jako 
sponsora. – Cieszymy się, że może-
my gościć dyrektora Jakuba Klisia 
na licznych organizowanych przez 
nas wydarzeniach i widzieć, z jaką 
życzliwością traktowane są projekty 
pomocy dla mniej sprawnych czy 
słabszych. Tym bardziej cieszymy 
się też z docierających do nas za-
powiedzi, że dzięki staraniom wie-
lu osób i zapewnieniu stosownych 
środków ta wyjątkowa elektrownia 
będzie gruntownie zmodernizowa-
na, żeby mogła służyć następne 40 
lat, czego dyrektorowi i załodze ży-
czymy z całego serca – mówił prezes 
SI Eurobeskidy Stanisław Handerek. 

Dziękując za słowa życzeń i gra-
tulacji dyr. Jakub Kliś wręczył go-
ściom uroczystości pamiątkowe 
medale jubileuszowe.
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Na pierwszy rzut oka jest 
krucha, drobna, delikatna. 
Waga potwierdza to wraże-
nie: niespełna 40 kilogramów. 
Kiedy na zawodach podjeżdża 
na wózku do ławeczki i zabiera 
się za podnoszenie ciężarów, 
wszyscy mimo woli wstrzymu-
ją oddech, bo trudno uwierzyć, 
że w tym niepozornym ciele 
będzie dość siły, by w ogóle 
utrzymać sztangę.

Z tegorocznych Mistrzostw Pol-
ski w Podnoszeniu Ciężarów Osób 
Niepełnosprawnych, które odbywa-
ły się na pomostach WZS „Zawisza” 
w Bydgoszczy, wróciła ze złotym 
medalem i tytułem mistrzyni Pol-
ski w swojej kategorii wagowej. Pa-
trzy na swój złoty medal ze słuszną 
dumą, bo na niego sumiennie za-
pracowała, choć nie tylko o medal 
jej chodziło...

– Kiedy usłyszeliśmy, że Magda 
ma dźwigać ciężary, byliśmy w ta-
kim szoku, że trudno o większy. Tak 
bardzo nam ta dyscyplina do niej 
nie pasowała, że pomysł, by ta kru-
szynka była sztangistką dosłownie 
wbił nas w podłogę – śmieją się dziś 
Grażyna i Michał Wójcikowie, rodzi-
ce zawodniczki. Mimo to bez więk-
szych wahań do licznych obowiąz-
ków związanych z dowożeniem córki 
do szkoły czy na rehabilitację dodali 
też treningi. Jednak to pierwsze zdu-
mienie wciąż mają w pamięci...

– Zawsze lubiłam sport i ćwi-
czenia, a kiedy okazało się, że 
mogę trenować w sekcji sztangi-
stów w  Stowarzyszeniu Integracyj-
nym Eurobeskidy, bardzo mi się to 
spodobało. Podczas zajęć rehabilita-
cyjnych w liceum ćwiczyłam zawsze 
bardzo sumiennie i nikt mnie nie 
musiał namawiać. Tam „wypatrzy-
ła” mnie żona trenera Stanisława 

Mirochy i dostałam propozycję tre-
nowania pod jego okiem. Zaczęłam 
systematycznie pracować i napraw-
dę pokochałam ciężary! Trenuję już 
od dziesięciu lat i nie wyobrażam 
sobie, żebym mogła uprawiać inną 
dyscyplinę... – mówi zawodniczka, 
a jej zapał imponuje.

MAGDALENA	WÓJCIK:
Warto być aktywnym
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Tak więc ani złoto, ani ciężary 
w  rękach mistrzyni Polski Magda-
leny Wójcik nie są przypadkowe. 
A cała jej sportowa i życiowa dro-
ga doskonale pokazuje, że choć jest 
rzeczywiście drobna i delikatna, to 
ma w sobie wielką siłę charakteru, 
wytrwałość, pracowitość i ogromne 
pragnienie bycia aktywną. I dzięki 
nim potrafi wygrywać tam, gdzie 
pozornie silniejsi przegrywają.

– To pewnie jakoś wiąże się z tym, 
że ze względu na wrodzony rozsz-
czep kręgosłupa, który uniemoż-
liwił mi chodzenie i wiele innych 
form aktywności ruchowej, zawsze 
za tym ruchem tęskniłam. Lubiłam 
ćwiczenia. Po skończeniu integra-
cyjnej szkoły podstawowej i gimna-
zjum trafiłam do VI LO im. Armii 
Krajowej w Bielsku-Białej. Lubiłam 
język angielski, język polski, zna-
łam też niemiecki. Marzyła mi się 
anglistyka, więc chciałam się uczyć 
w klasie o profilu lingwistycznym. 
Tymczasem w klasie integracyjnej 
takiego profilu nie było. Wtedy po-
jawił się poważny próg i wyzwanie: 
czy poradzę sobie z nauką w „zwy-
kłej” klasie, która na kolejne przed-
mioty przemieszcza się z sali do sali, 
na różne piętra. Dostałam próbne 
dwa tygodnie i udało się! Mogłam 
się uczyć angielskiego, a kiedy inni 
szli na lekcje wychowania fizyczne-
go, ja miałam zajęcia rehabilitacyj-
ne. Z liceum często wyjeżdżaliśmy 
na różne zawody sportowe dla nie-
pełnosprawnych, głównie lekkoatle-
tyczne. Były wyścigi na wózkach, 
pchnięcie kulą.  Stamtąd trafiłam do 
sekcji podnoszenia ciężarów, w któ-
rej jestem do dzisiaj - wspomina 
Magda Wójcik.

Treningi łączyła z nauką, co nie 
przeszkodziło jej ani w dobrze zda-
nej maturze, ani w  studiach angli-
stycznych na Akademii Technicz-
no-Humanistycznej, gdzie zdobyła 
dwa (!) tytuły licencjackie z filologii 
angielskiej: jako  nauczyciel oraz 
tłumacz.

Potem wyjechała na Uniwersytet 
Pedagogiczny do Krakowa, gdzie 
dokończyła studia magisterskie. 
To też było wyzwanie, bo na dwa 
lata zamieszkała sama. – Wpraw-
dzie mogłam tam liczyć na pomoc 
asystenta, ale głównie w pokona-
niu drogi z akademika na uczelnię 
i z  powrotem, a także w zakupach. 
Z całą resztą musiałam radzić sobie 
sama – i radziłam sobie. Tamspo-
tkałam mnóstwo fantastycznych 
ludzi, z  którymi przyjaźnię się do 
dzisiaj. To był wspaniały czas, wiele 
się działo, a  ja przekonałam się, że 
warto być aktywnym i w wielu wy-
darzeniach brać udział. Byłam m.in. 
uczestnikiem i zarazem tłumaczką 
podczas integracyjnych warsztatów 
organizowanych przez amerykań-
ską grupę teatralną, skupiającą oso-
by różnych narodowości. Tak zyska-
łam sporą grupę przyjaciół z całego 
świata i do dziś utrzymujemy kon-
takty – opowiada Magdalena.

Potem był powrót do Bielska-Bia-
łej, do pracy w szkole językowej – 
i do sportu. Na tej drodze sportowej 
pojawiły się kolejne sukcesy, tytuły 
i medale. W Knurowie zwycięży-
ła w walce o Puchar Śląska, wyci-
skając 52 kilogramy. Startowała we 
Wrocławiu w międzynarodowych 
zawodach, zdobywając też dobre re-
zultaty na kolejnych spartakiadach 
o zasięgu ogólnopolskim. Złoto na 
Mistrzostwach Polski jest jej naj-
wyższym trofeum.

– Lekarze mówią, że nie powin-
nam jednak dźwigać   zbyt wielkich 
ciężarów, nawet jeśli to potrafię. Ale 
tak pokochałam tę sztangę, że nie 
zrezygnowałam z treningów. Trak-
tuję je jako rehabilitację i sposób na 
to, żeby utrzymywać formę. Lubię 
żyć aktywnie i chętnie biorę udział 
w zawodach, nawet jeśli nie walczę 
o medale czy wyniki. To zawsze jest 
okazja, by poznać nowe miejsca, 
nowych ludzi. I na pewno warto się 
rozwijać na różnych płaszczyznach. 
Jeśli będę całkowicie dźwigania 
sztangi, to będzie mi bardzo brako-
wało tej sportowej aktywności i na 
pewno będę szukać nowej dyscypli-
ny. Bo warto być aktywnym – pod-
sumowuje zawodniczka.

EWA MIRSKA



Zawodnik Sławomir Jędrzejko 
z Bielska-Białej Lipnika swoje 
serce sportowca dzieli między 
dwie dyscypliny: narciarstwo 
i podnoszenie ciężarów w pozy-
cji leżącej. W tej ostatniej jako 
zawodnik sekcji sztangistów 
łodygowickiego Stowarzysze-
nia Integracyjnego Eurobeski-
dy. W tym roku w kwietniu z 
wynikiem 101 kg i brązowym 
medalem zakończył swój udział 
w indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski w Podnoszeniu 
Ciężarów. Osiągnął w ten 
sposób spory sukces, skutecz-
nie pokonując nie tylko ciężar 
na sztandze, ale także liczne 
problemy ze zdrowiem, które 
na dłuższy czas wyłączyły go 
z treningów.

Dwie dyscypliny nie wyczerpu-
ją jego sportowych zainteresowań 
i Sławomira Jędrzejkę od 2016 roku 
można było też spotkać na trasach 
nietypowych biegów z egzoszkie-
letem: Ekso GT. W pierwszy roku 
pokonał 1393 kroki w 32 minuty. 
W następnym jego osiągnięciem 
był dystans 410 metrów! Ćwiczenia 
z egzoszkieletem to forma rehabili-
tacji pacjentów z problemami neu-
rologicznymi.

– Sport był dla mnie ważny od 
zawsze. Moją pasją było narciar-
stwo i to na nartach w marcu 2014 
roku przydarzył się ten wypadek, 
w  wyniku którego doznałem zła-
mania kręgosłupa i mając 25 lat 
wylądowałem na wózku. Szybko 
się z  tego otrząsnąłem i niedługo 
po wypadku, jeszcze w tym samy 
roku, zacząłem te treningi, przy-

gotowując się do kontynuowania 
narciarskich zjazdów, tylko już 
w  formule przewidzianej dla za-
wodników niepełnosprawnych. 
Trenowałem pod opieką trenera 
Stanisława Mirochy, który pora-
dził mi, żeby obok przygotowań do 
startów narciarskich w zimie, ćwi-
czyć też ze sztangą i pracować nad 
formą do zawodów w podnoszeniu 
ciężarów, które odbywają się latem. 
Tak trafiłem do sekcji sztangistów 
w Eurobeskidach i obok jednej pa-
sji sportowej związanej z nartami 
pojawiła się druga: podnoszenie 
ciężarów – wspomina swoje po-
czątki Jędrzejko, przekonując nieco 
przekornie, że są większe nieszczę-
ścia na świecie niż jego złamany 
kręgosłup. Swoją siłą charakteru 
i postawą imponuje nie tylko klu-
bowym koleżankom i kolegom 
z sekcji. Wiele osób podziwia jego 
autentyczne zaangażowanie we 
wszystko, czym się zajmuje.

Jak tłumaczy, słowo: pasja naj-
lepiej oddaje jego podejście do 
sportu. Od dziecka jego życie z tym 

sportem się wiązało. Z bratem jeź-
dzili na nartach od najmłodszych 
lat. Potem próbowali sił także jako 
saneczkarze, kwalifikując się do ka-
dry klubu Beskidy. Kontuzja prze-
szkodziła jednak w planach Sławo-
mira i wrócił do narciarstwa, już 
jako pasjonat, instruktor jazdy na 
nartach. Również po wypadku nie 
wyobrażał sobie, żeby nie mieć nic 
wspólnego z nartami, więc chciał 
wrócić na narty jako zawodnik nie-
pełnosprawny.

– Jednak sprzęt jest dość drogi, 
a  ja nie należę do żadnego klubu 
dla narciarzy niepełnosprawnych, 
więc mogłem go czasowo wypo-
życzać i z pomocą brata oraz przy-
jaciół zacząłem naukę jazdy na 
monoski. Dzięki akcji, jako zorga-
nizowali dla mnie przyjaciele dziś 
mam już własny sprzęt i mogę tre-
nować. Nie ma jednak w naszym 
rejonie klubu, w którym mógłbym 
na stałe trenować w jakimś zespo-
le. Czasem korzystam z zaproszeń 
różnych stowarzyszeń osób nie-
pełnosprawnych i jeżdżę na obozy, 

SŁAWOMIR	JĘDRZEJKO:
Sport to moja pasja
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gdzie mogłem integrować się z  in-
nymi zawodnikami, ale poza tym 
trenuję indywidualnie – mówi Sła-
womir Jędrzejko.

Ma już na koncie start w Mi-
strzostwach Polski i choć przeko-
nuje, że bardziej niż na medalach 
czy sukcesach zależy mu na dobrej 
zabawie i integracji z innymi, to 
trudno uwierzyć, że to cała praw-
da o jego sportowych marzeniach. 
Bo jeśli kolejny rok trwa jego regu-
larny trening narciarski, to z pew-
nością i wynik tej wytrwałości po-
jawi się na horyzoncie. Poważną 
przeszkodą może stać się jedynie 
fakt, że uprawianie sportu dla za-
wodników niepełnosprawnych jest 
znacznie kosztowniejsze niż dla ich 
pełnosprawnych kolegów. Sprzęt 
dla niepełnosprawnych narciarzy 
jest bardzo drogi...

– Sztanga to już też raczej pa-
sja, bo sportowcem zawodowym 
w moim wieku już raczej nie zosta-
nę i super wyników się nie pewnie 
nie uda osiągnąć. W obu dyscypli-
nach oprócz techniki liczy się siła 
fizyczna, na którą na tym etapie 
wiekowym już się organizm ra-
czej nie zdobędzie. Na wyniki tu-
taj wpływają zawsze lata wytrwa-
łej pracy – podkreśla. Na treningi 
przeznacza każdą wolną chwilę 
i stara się trenować pięć razy w ty-
godniu. 

– Oczywiście zależy mi na tym, 
żeby systematycznym treningiem 
zdobyć jak najlepsze wyniki, ale je-
śli miałbym się liczyć w rywalizacji 
z zawodowcami, to jeszcze wiele 
lat pracy przede mną. Jak to będzie 
w  przyszłości, to jeszcze nie wia-
domo. Na razie mam wiele radości 

z  tego, że trenuję i ciągle jakoś tę 
formę rozwijam. Ale teraz to dla 
mnie przede wszystkim pasja i styl 
życia – wyjaśnia zawodnik.

Na tej nowej ścieżce sportowe-
go rozwoju jako sztangista ma już 
jednak pierwsze sukcesy, a przy-
wieziony z Mistrzostw Polski brą-
zowy medal niewątpliwie do nich 
należy. – I myślę, że przed Sław-
kiem jeszcze wiele do zdobycia – 
nie ma wątpliwości trener Mirocha 
i z wielką nadzieją patrzy ambitne-
go i wytrwałego zawodnika, który 
innym daje na treningach świetny 

przykład zaangażowania, a mimo 
wszelkich trudności swoją pogodą 
i uśmiechem zaraża całe otoczenie.

– Dzięki sportowi mimo wypad-
ku niewiele się w moim życiu zmie-
niło. Jestem aktywny fizycznie, 
mam to samo grono znajomych, 
mieszkam w tym samym domu, 
nawet specjalnie nie przystosowy-
wanym. Pojawił się jedynie dźwig, 
żebym mógł dostać się na drugie 
piętro. Chciałbym tylko, żeby czas 
wolniej płynął, bo jednak przy nie-
pełnosprawności każda czynność 
trwa jednak dłużej niż kiedyś. 
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Jest jedną z nadziei sekcji 
tenisowej SI Eurobeskidy i robi 
duże postępy. W ubiegłym 
roku zakończył start w Mi-
strzostwach Polski w grupie 
mężczyzn w klasie 7 jako ósmy 
zawodnik w kraju. W tym roku 
wywalczył na Mistrzostwach 
Polski w Wiśle brązowy me-
dal i nie przestaje doskonalić 
swojej gry. W rozgrywkach 
drużynowych wraz z Grzego-
rzem Pieronkiem i Tomaszem 
Mojżyszem zdobył srebrny 
medal Mistrzostw Polski. 
Podczas wrześniowego Ogól-
nopolskiego Turnieju Osób 
Niepełnosprawnych w tenisie 
stołowym w Jaworzu zagrał też 
w składzie zwycięskiej drużyny 
Eurobeskidów.

– Zacząłem swoją przygodę 
w  wieku 7 lat. Z kolegami w szko-
le grywaliśmy na przerwach dla 
przyjemności. Teraz chciałbym 
grać coraz bardziej profesjonalnie 
i mam nadzieję, że ta moja forma 
będzie coraz lepsza, a gra na co-

raz wyższym poziomie – nie ukry-
wa Adrian Kochoń.  – Trenuję 2-3 
razy w tygodniu, do tego dochodzą 
mecze, a także treningi, które pro-
wadzę dla młodych zawodników. 
Nie da się nie zauważyć, że oprócz 
lepszej gry treningi przynoszą też 
bardzo ważny efekt w zakresie reha-
bilitacji i podnoszenia sprawności. 
Wiadomo, że trzeba się ruszać, ale 
takie żmudne ćwiczenia mogą być 
nużące, a w ramach pełnej emocji 
gry, gdy ambicja nie pozwala się 

poddać, stają się i walką, i przyjem-
nością... –

To pragnienie coraz lepszej gry 
zaprowadziło go do jedynego pry-
watnego ośrodek tenisa stołowego 
w Polsce czyli do wrocławskiego 
centrum tenisa, które założył Wang 
Zengyi, doświadczony zawodnik 
kadry reprezentacji Polski, wielo-
krotny mistrz Polski, Europy, a tak-
że  uczestnik Igrzyskach Olimpij-
skich w Londynie i Rio de Janeiro.

– Tam jadę po wiedzę, a następnie 

ADRIAN	KOCHOŃ:
Tenis uczy, tenis wymaga...
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trenuję u siebie, w Zakrzowie. Takie 
systematyczne konsultacje pozwa-
lają mi stopniowo dopracowywać 
poszczególne elementy gry. Co mi 
się w tenisie stołowym najbardziej 
podoba? To, że mogę się czegoś na-
uczyć, poprawić sprawność, wygry-
wać – i nadal czuć przede wszyst-
kim przyjemność z tej gry, w której 
mogę się spełniać. Jestem na rencie, 
więc mam czas, który mogę poświę-
cić na treningi. Nie chcę tego czasu 
marnować! – podkreśla Adrian Ko-
choń. 

Tegoroczny brązowy medal stał 
się potwierdzeniem, że tego czasu 
nie marnuje. Kiedy w Jaworzu wraz 
z Grzegorzem Pieronkiem w deblu 
trzykrotnie walczyli o rozstrzygnię-
cie remisowego rezultatu, nie dali 
żadnych szans rywalom. 

– Taki medal cieszy, choć oczy-
wiście zdaję sobie sprawę, że jesz-
cze mam sporo do zrobienia. Mam 
nadzieję, że będę grał coraz lepiej 
i trafię do kadry Polski. Chciał-
bym zdobyć Mistrza Polski. Kiedyś 
wydawało mi się, że gram od lat, 
ale kiedy zrobiłem kurs trenerski 
i przyjrzałem się swojej grze, zrozu-
miałem, że jeśli chodzi o profesjo-
nalną grę, tak naprawdę dopiero pół 
roku temu zacząłem. Nie odrzucam 
tego, co robiłem wcześniej, bo to też 
dało mi ważny element wyszkole-
nia, ale po prostu zmieniłem podej-
ście – zaznacza zawodnik. 

I każdego zachęca, by stanąć przy 
ping-pongowym stole, bo to świet-
na okazja wyjścia do ludzi, rozsze-
rzania swoich kontaktów. – Tenis 
uczy samodyscypliny, ciężkiej pracy 
i kontroli charakteru, oceny wła-
snych możliwości. Trzeba mieć nie 

tylko do dość siły i umiejętności, 
ale też dobrze ocenić przeciwnika, 
właściwie dobrać strategię w meczu, 
uwzględniając całą masę czynni-
ków. To nie jest łatwa łamigłówka, 
wymaga dużej koncentracji, ale to 
właśnie mnie kręci w tej grze – do-
daje Adrian Kochoń. 

Fascynują go zawodnicy, którzy 
uprawiają ten sport wbrew wszel-
kim ograniczeniom, z którymi się 
borykają. – Egipcjanin, który gra 
rakietką trzymaną w ustach, wyczy-
nia przy tym takie rzeczy, że nie ma 
wątpliwości, że każdy może grać. 
Trzeba tylko chcieć i na pewno war-
to chcieć! – uważa tenisista. 

Zwraca przy tym uwagę na zna-
czenie wsparcia, jakie dają kibice, 
którzy obserwują grę, oklaskami na-
gradzają i dopingują. – Wiele nauki 
dają też porażki. To one w sporcie 

dają najcenniejszą rzecz: doświad-
czenie, które pozwala w przyszłości 
opanowywać emocje, skupić się na 
grze. To skupienie i doświadczenie 
potrzebne jest choćby do tego, żeby 
przewidzieć lot piłeczki, który moc-
no zależy od okładzin rakietki uży-
wanej przez przeciwnika. Okładziny 
czopowe, dopuszczone w grze osób 
niepełnosprawnych powodują rota-
cję piłki, która zachowuje się zupeł-
nie inaczej niż wtedy, gdy okładzi-
ny są gładkie. Sam wolę gładkie, bo 
one pozwalają na większą kontrolę 
ruchu piłeczki – zdradza Adrian 
Kochoń. 

I nie ukrywa radości, jaką spra-
wia mu każdy krok na drodze do-
skonalenia tej władzy na piłecz-
ką, która zajęła tak ważne miejsce 
w jego życiu.

EM
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Ma na swoim koncie wiele 
tytułów mistrzowskich, a tak-
że brązowy medal Igrzysk 
Paraolimpijskich Ateny 2004. 
Obecnie TOMASZ HAMER-
LAK wspiera innych sportow-
ców jako prezes BZSR START 
Bielsko-Biała.

– Jak zaczęła się Pana przygoda 
ze sportem?

– Zacząłem od pływania. Do Star-
tu Bielsko-Biała trafiłem w 1993 
roku. Na początku pływałem re-
kreacyjnie. To był okres kiedy wy-
szedłem ze szpitala i miałem sporo 
czasu, więc chciałem go dobrze spo-
żytkować. Na pływalni poznałem 
mojego trenera Zbigniewa Barana, 
byłego lekkoatletę, z którym w póź-
niejszym czasie współpracowałem. 
Trafił na wózek w  wyniku wypad-
ku samochodowego. Wcześniej był 

aktywnym biegaczem na średnim 
dystansie z dobrymi wynikami. 
Wspólnie rozpoczęliśmy pływać dla 
poprawy kondycji, ja – po amputacji 
nogi, związanej z choroba nowotwo-
rową, a Zbyszek po wypadku. Z cza-
sem pływanie z rekreacji przerodziło 
się w wyczyn. Zaczęliśmy się przygo-
towywać do mistrzostw Polski. Tak 
pływałem przez kilka lat, jednak nie 
była to dyscyplina, w której czułem 
się dobrze. 

Pomysł, aby spróbować wyści-
gów na wózkach, podsunął Zby-
szek. Zaczęło się szukanie sprzętu 
i sponsorów. Udało się. Znalazły się 
pieniądze, pojawiły się wózki i tak 
rozpoczęliśmy treningi.

– Kiedy po raz pierwszy Pan wy-
startował?

– Na co dzień najczęściej chodzi-
łem o protezie. Oczywiście, zdarzały 

się sytuacje, w których poruszałem 
się na wózku, jednak w większości 
przypadków używałem protezy. Nie-
mniej nawet rzadziej używany wó-
zek do rehabilitacji znacznie różni 
się od wózka wyścigowego. Dlatego, 
kiedy wsiadałem na wózek wyczy-
nowy, było mi bardzo ciężko. Okres 
adaptacji trwał długo. W pierwszych 
zawodach brałem udział gdzieś po 
około roku treningów. Był to bieg 
w Tarnobrzegu. 

– Potem kolejne, a z nimi sporto-
we sukcesy...

– W kraju rozpocząłem wyścigi 
w 1995 roku, a w 1997 roku byłem 
już mistrzem Polski w maratonie. 
W wyścigach na stadionie przeważ-
nie wygrywałem. W połowie lat ’90 
wózkarze byli dużą grupą. Ścigają-
cych się zawodników było około 30-
40 w Polsce. W tym czasie organi-
zowano wiele biegów masowych. Po 
2000 roku ilość tego rodzaju imprez 
znacznie zmalała. Sporo zawodni-
ków zrezygnowało z wózków i prze-
szło na rowery ręczne, tzw. handbike. 

Pierwszym znaczącym sukcesem 
na arenie międzynarodowym było 
ósme miejsce na mistrzostwach 
świata w Anglii. W 2000 roku star-
towałem na igrzyskach paraolimpij-
skich w Sydney. Rok później mia-
łem już medal z mistrzostw Europy 
w maratonie. 

– Nie zabrakło także osiągnięć 
olimpijskich...

– Największym moim osiągnię-
ciem był brązowy medal Igrzysk 
Olimpijskich w Atenach, zdobyty 
w 2004 roku. Od tego czasu cały czas 
znajdowałem się w czołówce świato-

TOMASZ	HAMERLAK:
Wyścigi na wózkach to moje życie...
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wej. W swoim dorobku sportowym 
mam około 11 medali z Mistrzostw 
Europy i 2 medale z Mistrzostw 
Świata. Czterokrotnie uczestniczy-
łem w  Igrzyskach Paraolimpijskich. 
Startowałem również w najwięk-
szych maratonach na świecie, zali-
czanych do grupy World Marathon 
Majors w  Londynie, Bostonie, No-
wym Jorku, Chicago, w Berlinie. 
W  swojej ponad 20-letniej karierze 
brałem udział w około 150 marato-
nach. Do tego dochodziły jeszcze 
biegi na 100 m czy maratony komer-
cyjne, których w Polsce jest bardzo 
dużo. W większości zajmowałem 
czołowe lokaty: w Polsce wygrywa-
łem, na świecie byłem trzeci w No-
wym Jorku, trzeci w Londynie, trzeci 
w Berlinie, zająłem pierwsze miejsce 
w Istambule.

– Czym jest dla Pana sport? 
– Zakończyłem swoją karierę 

sportową, ale przez ten okres dwu-
dziestu kilku lat sport był najważniej-
szym – obok rodziny – elementem 
mojego życia. Całe moje życie było 
podporządkowane pod sport wy-
czynowy. Nie było możliwości, żeby 
iść na 8 godzin do pracy, a później 
trenować. Treningi są żmudne i dłu-
gie, trzeba się zregenerować między 
kolejnymi jednostkami treningowy-
mi. W moim przypadku były to dwie 
jednostki treningowe dziennie. To 
musi być pasja, bo nie wierze w to, 
żeby zawodnicy, którzy uprawiają 
sport wyczynowo, nie kochali tego, 
że nie byłoby to czymś, co bardzo lu-
bią. Jeżeli człowiek nie robiłby tego 
z pasją i nie byłby w to bardzo zaan-
gażowany, to pewnie by odpuścił, bo 
sport wymaga wielu wysiłków.

Myślę, że sport może być dla oso-
by niepełnosprawnej sposobem na 
życie i w moim wypadku tak było. Na 
początku nie sądziłem, że uda mi się 
zajść tak daleko, bo gdy zaczynałem, 
wszystko zdawało się mówić „nie”. 
Na wózku nigdy się nie ścigałem, 
nie jeździłem, wyczynowo sportu 
nie uprawiałem, więc mój organizm 
nie był przystosowany, ale wciągnęło 
mnie to. Później to wszystko poto-
czyło się w tym kierunku, że zaanga-
żowałem się bardzo mocno i stało się 
to moim sposobem na życie. 

– I ze sportem wcale się Pan nie 
rozstał...

– Obecnie jestem prezesem Be-
skidzkiego Zrzeszenia Sportu i Re-
habilitacji START Bielsko-Biała. Od 
niedawna, bo od 2 miesięcy. Pro-
wadzę sekcje lekkiej atletyki i  ko-
larstwa. Sekcje się rozrastają, bo 
pojawiają się osoby, które chcą coś 
zrobić. Zachęcamy wszystkich do 
tego, aby ćwiczyć, niekoniecznie od 
razu wyczynowo, ale chcemy ruszyć 

ludzi i osoby, które chcą coś robić ak-
tywnie, żeby wyszły z domu i zaczęły 
sportowo się udzielać. 

Ja w tym klubie cały czas treno-
wałem jako zawodnik, więc ten klub 
znam od lat. Teraz jestem na trochę 
innej pozycji. To dla mnie kolejne 
wyzwanie do tego, aby zaangażować 
się w to, żeby w klubie coś się działo, 
żeby było większe zainteresowanie 
i coraz więcej osób chciało do nas 
przychodzić, uprawiać jakiś sport.

Chciałbym zachęcić do szukania 
miejsc, klubów, które zrzeszają oso-
by z niepełnosprawnością, bo moż-
na dzięki temu można zrobić coś 
dla siebie, dla swojego zdrowia czy 
kondycji, ale też odnaleźć miejsce, 
gdzie można się realizować. Mogę 
to powiedzieć na podstawie własne-
go doświadczenia, bo zacząłem naj-
pierw rekreacyjnie uprawiać sport, 
a potem przeszło to w wyczyn, dzięki 
czemu mogłem przy okazji zwiedzić  
cały świat. 

JOANNA HANDEREK
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Jak pokazują badania, liczba 
osób z niepełnosprawnością 
systematycznie wzrasta. Sza-
cuje się, że na świecie problem 
ten dotyczy około miliarda 
osób, a w Polsce około 7,7 mi-
liona ludzi. Aby zapewnić tej 
grupie odpowiednie wsparcie 
społeczne, zawodowe i zdro-
wotne, niezbędne są konkret-
ne działania.

Realizowany przez Stowarzy-
szenie Integracyjne Eurobe-

skidy projekt „Aktywna rehabilita-
cja sposobem na poprawę jakości 
życia osób niepełnosprawnych” od 
2016 roku pomaga osobom bory-
kającym się z niepełnosprawnością 
ruchową. 

– Z programu korzysta 150 osób 
z niepełnosprawnością  umiarko-
waną i znaczną w różnym wieku. Są 
to osoby po wypadkach, z poraże-
niami czy poruszające się na wóz-
ku. Najliczniejszą grupę odbiorców 

projektu stanowią kobiety – mówi 
kierownik gabinetu rehabilitacji 
Małgorzata Wajda.

Gabinet wyposażony jest w naj-
nowocześniejszy sprzęt rehabili-
tacyjny o szerokim zastosowaniu. 
– Posiadamy duży zasób urządzeń 
do wykonywania zabiegów, który 
dzięki dofinansowaniom z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych wciąż 
się powiększa. Niedawno zakupili-

śmy aparat do magnetoterapii oraz 
dwukanałowy aparat do elektrote-
rapii. W naszej dyspozycji znajdu-

je się także m.in fala uderzeniowa, 
laser wysokoenergetyczny czy pole 
magnetyczne. Stosujemy terapię 
manualną, ćwiczenia oraz masaż, 
który jest wskazany po udarze 
niedokrwiennym – podkreśla M. 
Wajda.

Aktywna rehabilitacja

Najpierw trzeba zgłosić 
swój akces. Po zakwal-
ifikowaniu do udziału 
w programie uczestnik 

udaje się do lekarza       
rehabilitacji medycznej, 
który przepisuje zestaw 

zabiegów.



Jak rozpocząć rehabilitację? Naj-
pierw trzeba zgłosić swój akces, 
a  po zakwalifikowaniu do udziału 
w programie uczestnik udaje się 
do lekarza rehabilitacji medycznej, 
który przepisuje zestaw zabiegów. 
Następnie zostaje poddany bada-
niom u internisty, który ocenia czy 
schorzenia lub stan narządów nie 
stanowią przeciwskazania do pro-
wadzenia rehabilitacji. 

– Jeżeli nie widać poprawy sta-
nu zdrowia pacjenta, możliwa jest 
zmiana zabiegów w trakcie terapii. 
Uczestnik zostaje ponownie skiero-
wany do lekarza rehabilitacji i tam 
ustala nowy plan – tłumaczą fizjo-
terapeuci.

O zaletach programu chętnie 
mówią sami pacjenci. – Bardzo po-
doba mi się indywidualne podejście 
do każdej osoby. Oprócz solidnie 
wykonywanych zabiegów rehabili-
tacyjnych, panie fizjoterapeutki za-
wsze porozmawiają, spytają o sa-
mopoczucie – zaznacza pacjentka 
Małgorzata. 

– Na zabiegi z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia musiałam czekać 
niekiedy nawet do pół roku. Tutaj 
wystarczy zadzwonić, a spotkanie 
ustalam w ciągu kilku dni lub jed-
nego tygodnia –  dodaje pani Geno-
wefa. – Można też dowolnie ustalać 
terminy zabiegów. Fizjoterapeuci są 
rewelacyjni, a ćwiczenia ciekawe – 
uzupełnia pani Sylwia. 

Wśród wielu pozytywnych opi-
nii na temat sposobu prowadzenia 
„Aktywnej rehabilitacji” nie zabra-
kło również pewnych zastrzeżeń, 
które budzą obecne warunki loka-
lowe. – Wielkość gabinetu pozosta-
wia wiele do życzenia. Sprzęt jest, 
przyjazny personel też, jedynie cze-
go brakuje, to przestrzeń – stwier-

dza pan Stanisław. 
Jak mówi wiceprezes stowarzy-

szenia, rozwiązaniem tego proble-
mu ma być budowa ośrodka reha-
bilitacyjno- sportowego. Inicjatywa 
znajduje pozytywny odzew wśród 
mieszkańców Łodygowic i okolicy. 
– Jedną z przyczyn, dla których za-
padła decyzja o budowie ośrodka, 
była właśnie wielkość pomieszczeń 
rehabilitacyjnych. Nie ukrywamy, 
że rehabilitacja osób niepełno-
sprawnych to bardzo ważny obszar 
działalności naszego stowarzysze-
nia. Korzystają z niej nasi niepeł-
nosprawni sportowcy należący do 
sekcji Eurobeskidów, a także cała 
grupa zakwalifikowanych do pro-

gramu, dlatego stworzenie prze-
strzeni do prowadzenia zabiegów 
i ćwiczeń jest niezwykle istotne – 
tłumaczy Dawid Tyc. 

– Aby zapewnić komfort zarów-
no pacjentom jak i całej kadrze fi-
zjoterapeutów zarząd stowarzysze-
nia zmierza do budowy własnego 
ośrodka rehabilitacyjno-sportowo
-rekreacyjnego na terenie gminy 
Łodygowice. Mamy nadzieje, że 
przyczyni się do poprawy jakości 
życia nie tylko lokalnej społeczno-
ści, ale również mieszkańców całe-
go województwa śląskiego – zazna-
cza członek zarządu stowarzyszenia 
dr Bogusław Wyleciał.

JOANNA HANDEREK
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To nie tylko radosny okrzyk 
zdobywcy, który posiadł 
umiejętność poruszania się 
w wodzie, ale także tytuł 
programu, którego zadaniem 
jest upowszechnianie pływac-
kich umiejętności. Uczestniczy 
w nim łodygowickie SI Euro-
beskidy.

Korzyści płynących z uprawia-
nia sportu są tysiące. Dlatego 

tak ważnym jest, aby wpajać zna-
czenie aktywności już od najmłod-
szych lat. Jak się okazuje nie tylko 
dorośli mają tego świadomość, wie-
dzą o tym również dzieci.

Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy od ponad dekady 
organizuje wyjazdy dzieci na ba-
sen. Bezpłatne zajęcia w ramach 
programu powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać” dofi-
nansowane z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki obejmują dzieci z klas I 
do III szkoły podstawowej. W cią-
gu roku z zajęć nauki pływania 
korzysta 420 dzieci z programu 
oraz poza programem dodatkowo 
60 starszych uczniów częściowo 
odpłatnie. Lekcje odbywają się 
raz w tygodniu na pływalni Cen-
tralnego Ośrodka Sportowego 
w  Szczyrku, pod okiem wykwali-
fikowanej kadry trenerskiej.

– Dzieci, biorące udział w pro-
gramie, kiedy przychodzą na zaję-
cia, zazwyczaj nie umieją pływać. 
Po dwóch, trzech lekcjach naby-
wają umiejętność obycia z wodą 
i  potrafią ją zastosować podczas 
zabaw się w przydomowym base-
nie czy wypoczywając nad jezio-
rem. Dzięki niej najmłodsi czują 
się w wodzie pewniej i bezpiecz-
niej. Nie można ignorować sta-
tystyk utonięć  wśród dzieci nad 
wodą w okresie letnim. Pływanie 

to niezwykle ważna umiejętność 
– podkreśla instruktor Jarosław 
Wójcik.

Grupy składają się maksymal-
nie z 15 osób. Podział zależy od 

Umiem pływać!



wieku, poziomu zdolności po-
ruszania się w wodzie oraz miej-
sca zamieszkania. – Nurkowanie, 
skoki do wody oraz samodzielne 
pływanie w głębokim basenie. To 
wszystko wymaga czasu. Podział 
na grupy umożliwia dostosowanie 
ćwiczeń do dzieci o konkretnych 
umiejętnościach. Podstawy pły-
nięcia z przyborem dzieci opano-
wują zazwyczaj po dwóch miesią-
cach. Oczywiście każde dziecko 
jest inne, ma inne predyspozycje, 
motorykę oraz chęci – tłumaczy 
nauczyciel pływania. – W później-
szych latach może te umiejętności 
doskonalić – dodaje instruktor.

Dwa razy w roku stowarzysze-
nie organizuje zawody dla dzieci. 
– Letnie i zimowe zawody w pły-
waniu mają zachęcić uczniów do 
regularnego udziału w zajęciach. 
Imprezy pływackie stanowią 
zwieńczenie treningów i zarazem 
sprawdzian ich umiejętności – 
mówi prezes stowarzyszenia Sta-
nisław Handerek. – Uważam, że 

pływanie, oprócz niewątpliwych 
korzyści zdrowotnych, uczy na-
sze pociechy dyscypliny, systema-
tyczności, samodzielności oraz 
wytrwałości. Jest również wspa-

niałą formą rehabilitacji. Dlatego 
od dwóch lat prowadzimy sekcje 
pływania dla osób niepełnospraw-
nych, która cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem.
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Acz i starość bywa żwawa – 
pisał w „Zemście” Aleksander 
Fredro. Słowa te z pewnością 
znajdują odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. Uczestnicy 
programu „Aktywność fizycz-
na mieszkańców z terenów 
wiejskich”, którzy co prawda 
nie starzy, ale w średnim wie-
ku, udowadniają, że aktyw-
ność i uprawianie sportu to 
nie tylko domena młodych.

W projekcie bierze udział 390 
osób po 50. roku życia. SI Eurobe-
skidy dba o wszechstronną aktyw-
ność uczestników. Prowadzone są 
zajęcia na siłowni, pływalni, ćwicze-
nia fitness oraz bezkonkurencyjny 
chód z kijkami czyli nordic walking. 
Sympatycy tej ostatniej dyscypliny 
z pewnością wiele już przeszli. – 
Chodzimy nad jezioro, spacerujemy 
ścieżkami leśnymi i szlakami tury-
stycznymi – opowiada pani Pelagia. 
– Latem zeszłego roku wzięliśmy 
udział w III Rajdzie Nordic Walking 
o Puchar Białego Jelenia z Herbu 
Mesznej. Otrzymaliśmy wtedy na-

grodę w kategorii najliczniejszej 
grupy – wspomina. Teraz zapaleni 
„kijkowicze” przygotowują się do 
rajdu na Magurce.

Oprócz spacerów z kijkami be-
neficjenci programu korzystają 
z ćwiczeń fitness oraz z zajęć na 
basenie AQUA w Bielsku-Białej. 
Przewidziane są również zabiegi 
rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifi-
kowanych trenerów, ćwiczenia na-
tomiast są dostosowane do możli-
wości zdrowotnych uczestników. 
– Pływanie lubię z wielu powodów. 
Nie obciąża stawów, poprawia kon-
dycje, a przede wszystkim jest bar-
dzo przyjemne – podkreśla pani 
Renata.  

– Dlaczego zdecydowałam się na 
udział w programie? Interesowało 
mnie to co każdą kobietę: szczupła 
linia – śmieje się jedna z uczestni-
czek. – Poza tym praca siedząca nie 
ułatwiała zadania i źle wpływała na 
moje zdrowie. Postanowiłam, że 
najwyższy czas coś zmienić.

Nigdy nie jest za późno na to, aby 
zacząć. A po 50. roku życia aktyw-

ność fizyczna staje się szczególnie 
istotna. Dzięki ćwiczeniom hartuje 
się organizm, więc osoby aktywne 
są bardziej odporne na wirusy i in-
fekcje. Może więc warto niezależnie 
od wieku zadbać o siebie.

Program Aktywność 50+ reali-
zowany jest dzięki dofinansowaniu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
a sponsorem głównym jest PGE 
Energia Odnawialna S.A.

Wiek możliwości, czyli aktywni 50-letni
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Już w sobotę 5 października 
o  10.00 rozpoczną się IX Ogólno-
polskie Integracyjne Halowe Zawo-
dy Sportowe, organizowane przez SI 
Eurobeskidy dla dzieci i młodzieży. 
Rejestracja prowadzona będzie od 
8.30. Wśród konkurencji będą m.in.: 
sprawnościowy tor przeszkód, krę-
gle, rzut piłką lekarską, rzut piłeczką 
palantową do celu i strzał na małą 
bramkę.

Zawody odbędą się w hali spor-
towej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. 
Okrężnej 1 w Łodygowicach, a mło-
dym sportowcom będzie można 
kibicować do 13.00. Potem nastąpi 
wręczenie nagród.

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE

ŁODYGOWICE

HALOWY TURNIEJ MŁODYCH

W sobotę 5 października odbędą 
się Jesienne Biegi na Magurce oraz 
Rajd Nordic Walking, organizowa-
ne przez GOSiR, gminę Wilkowice 
i SI Eurobeskidy. Od godziny 8.30 
będzie zorganizowany transport na 
Magurkę dla wszystkich uczestni-
ków biegów z  parkingu nad tamą 
przy ul. Harcerskiej. Na szczycie 

Magurki najpierw wystartują dzieci 
(11.00), a potem – o 11.30 – wystar-
tuje rajd, którego trasa o długości 
5,5 km poprowadzi szlakiem tury-
stycznym  na Czupel i z powrotem. 
O 12.00 pobiegną uczestnicy biegu 
głównego na 10 i 5 km. O 13.00 od-
będzie się wręczenie nagród. Szcze-
góły na: www.gosir.wilkowice.pl.

WILKOWICE

BIEGIEM NA MAGURKĘ

Od 18 do 24 listopada w hote-
lu Tycjan w Milówce trwać będzie 
XVII Międzynarodowy Integracyj-
ny Turniej Szachowy, organizowany 
przez SI Eurobeskidy, rozgrywany 
systemem szwajcarskim, na dystan-
sie 9 rund. Szczegółowe informa-
cje na temat zapisów i warunków 
udziału na stronie: eurobeskidy.org.
pl. Wpłat należy dokonywać do 15 
października.

MILÓWKA

SZACHIŚCI W MILÓWCE



Przy okazji relacji z otwarcia 
w Rudzicy, na terenie tam-
tejszego klubu piłkarskiego 
profesjonalnej sali treningowej 
do gry w boccię, informowa-
liśmy o rozwijającej się coraz 
dynamiczniej sekcji skupiają-
cej niepełnosprawnych zawod-
ników uprawiających tę dys-
cyplinę wyłącznie dla nich 
zarezerwowaną.

Reprezentacja grających w boc-
cię zawodników BZSR Start Biel-
sko-Biała z mistrzem Damianem 
Iskrzyckim na czele wzięła udział 
w  odbywającym się od 12 do 15 
września w Konopiskach Mię-
dzynarodowym Turnieju Bocci 
„Prometeus-Cup 2019”. Zawody 
były połączone z eliminacjami 
Mistrzostw Polski III Polskiej Ligi 
Bocci.

Wystartowali zawodnicy z Wa-
lii, Słowacji, Ukrainy i z Polski. 
m.in. z Poznania, Krakowa, No-
wego Sącza, Wrocławia, Zamościa, 

Częstochowy, Warszawy, Zielonej 
Góry, Gdańska, Katowic, Głogowa, 
Lublina.

Swoimi startami zawodnicy z Biel
-ska-Białej tylko potwierdzili, że na 
Podbeskidziu boccia stoi na coraz 
wyższym poziomie. Świadczą o tym 
zdobyte przez nich aż 4 złote medale.  
W kategorii III ligaA BC2 zwycięz-
cą był Antoni Kołodenny, a w ka-
tegorii BC4/BC5 wygrał Dominik 
Walczyk. W grupie BC3 nie było 
niespodzianek: triumf należał do 
Damiana Iskrzyckiego, a w BC5 
pierwszy był Krystian Feruga. 

Damian Iskrzycki zwyciężył 
również w rywalizacji w kategorii 
pary BC3, gdzie zagrał z Jarosła-
wem Plewą, reprezentantem go-
spodarza: Prometeus Konopiska. 
Asystentem Damiana Iskrzyc-
kiego był Dariusz Borowski.  
Wśród par BC4/BC5 na trzecim 
miejscu zakończył rywalizację Do-
minik Walczyk, występujący w pa-
rze z Łukaszem Sudołem z Prome-
teusa.

Jak zgodnie podkreślali organi-
zatorzy i sami zawodnicy, chodzi-
ło tylko częściowo o rywalizację, 
a bardziej liczyło się doskonalenie 
umiejętności. 

Niezwykle emocjonujące mecze 
z udziałem Iskrzyckiego nie pozo-
stawiały wątpliwości co wysokiego 
poziomu jego gry. Nie było to dla 
nikogo zaskoczeniem, skoro pan 
Damian jest obecnie najlepszym 
polskim zawodnikiem tej dyscy-
pliny, a w rankingach światowych 
jest najwyżej notowanym Polakiem 
i zajmuje 9 miejsce.

– Rywalizacji towarzyszył niepo-
wtarzalny klimat. Turniej można 
podsumować cytując słowa Mahat-
my Gandhiego: „Nie jest najważ-
niejsze, byś był lepszym od innych. 
Najważniejsze jest, byś był lepszy 
od samego siebie z dnia wczoraj-
szego” – podsumowywał przebieg 
zawodów organizator: prezes Pro-
meteusa Waldemar Trószyński. 

Ozłoceni w Konopiskach
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Kuloodporni Bielsko-Biała prowadzą
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Po rozegranym 21 i 22 wrze-
śnia w Warszawie czwartym 
w tym sezonie turnieju roz-
grywek Mistrzostw Polski 
Amp Futbol Ekstraklasy 2019 
bielska drużyna Kuloodporni 
zdecydowanie obroniła zdoby-
te już na początku rozgrywek 
pierwsze miejsce.

Wprawdzie w pierwszym dniu 
turnieju po przegranej z Husarią 
Kraków punktów Kuloodpornym 
nie przybyło, za to starcie z gospoda-
rzami: Legią Warszawa dało im ko-
lejne 3 pkt. Podobnie było po meczu 
z Miedziowymi Polkowice, których 
bielszczanie pokonali 8:1. Nie odda-
li więc pozycji lidera tabeli, z 4 pkt. 
przewagi.

Mogą pochwalić się niezłym bi-
lansem zdobytych bramek (41:8).

Kuloodporni prowadzą też w kla-
syfikacjach indywidualnych. Lide-
rem strzelców w tym sezonie jest 
Bartosz Łastowski, który prowadzi 
również w klasyfikacji kanadyjskiej.

W ramach ekstraklasowych roz-
grywek pozostał jeszcze przed amp-
futbolistami ostatni turniej.  Spotkają 

się od 12 do 13 października w Biel-
sku-Białej, gdzie Kuloodporni będą 
gospodarzami finałowego turnieju. 
Tu rozegrane zostaną ostatnie mecze 
i rozstrzygnie się, czy bielszczanie 
zachowają status lidera do końca se-
zonu. Amp Futbol Ekstraklasy 2019 i 
zdobędą tytuł mistrzów Polski. 

– Oczywiście walka trwać będzie 
do ostatniej sekundy każdego meczu, 

jakie jeszcze są przed nami. Mamy 
nadzieję, że naszych wspaniałych 
kibiców nie zabraknie – zaprasza do 
udziału założyciel Kuloodpornych 
Daniel Kawka. 

Współorganizatorzy turnieju bę-
dzie Bielska Liga Szóstek i BBOSiR, 
a mecze rozegrane zostaną na piłkar-
skim stadionie „Na Górce” przy uli-
cy Młyńskiej 52 B w Bielsku-Białej. 
Zachęcamy do kibicowania. Wstęp 
wolny. To już po raz drugi w Bielsku
-Białej poznamy aktualnego mistrza 
Polski Amp Futbol Ekstraklasy.

Tydzień wcześniej, w sobotę 5 
października od 10.00 do 12.00, Ku-
loodporni Bielsko-Biała zapraszają 
na trening piłkarski dla dzieci z nie-
pełnosprawnościami ruchowymi. 
Zajęcia poprowadzą przygotowani 
do tego zadania trenerzy.

Trening odbędzie się na Orliku 
przy ulicy Słowackiego 27 B. Infor-
macje i zapisy telefonicznie pod nu-
merem 606 300 315 lub mejlowo: 
kontakt@kuloodpornibielsko.pl.
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Członkowie Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym „Razem” działają 
już od wielu lat i z czasem sił 
oraz sprawności ubyło zarów-
no podopiecznym, jak i ich 
rodzicom. Postanowili więc 
w tym roku zadbać o formę. 
Dlatego wakacyjny czas wyko-
rzystali m.in. na obóz sporto-
wy, który odbył się od 17 do 26 
sierpnia w nadmorskim Sarbi-
nowie.

– To był projekt, który przygo-
towaliśmy pod hasłem: „Aktywnie 
– rodzinnie”, a chodziło nam o ak-
tywny wypoczynek całych rodzin 
wychowujących dzieci z niepełno-
sprawnością. W obozie wzięło udział 
20 rodzin. Łącznie było to 45 osób 
oraz 2 instruktorów oraz trenerów, 
prowadzących zajęcia ruchowe. Pro-
gram obozu miał też w dużej mierze 
charakter integracyjny i edukacyjny. 
Odbyły się też warsztaty artystyczne, 
więc na nudę nie było czasu – mówi 
Tadeusz Sowiński ze stowarzyszenia 
„Razem”.

Okazji do ruchowej aktywności 
nie brakowało. Przeznaczonych na 

sportowe ćwiczenia było codzien-
nie średnio 7,5 godziny. Pod opieką 
instruktorów odbywały się wspól-
ne zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, zajęcia fitness, 
gry zespołowe. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczały marsze nordic 
walking, podczas których grupa wę-
drowała plażą nad brzegiem morza, 
podziwiając piękne widoki zachodu 
słońca. Sporo zajęć odbywało się też 
na terenach Ośrodka Sophia-Bryza 
i w sali gimnastycznej, którą mieli do 
dyspozycji uczestnicy obozu.

Program obozu uatrakcyjnił nam 
również sam Ośrodek Sophia-Bryza 
organizując wycieczkę ciuchcią do 
Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chło-
pach, wieczorek zapoznawczy i po-
żegnalny przy ognisku.

Organizację obozu sportowego 
w Sarbinowie dofinansowano z fun-
duszy Ministra Sportu i Turystyki 
w ramach programu “Upowszechnia-
nia sportu różnych grup społecznych 
i środowiskowych – 2019” oraz ze 
środków PFRON przyznanych przez 
PCPR i MOPS w Bielsku-Białej.

Sportowa integracja rodzin
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W całym województwie ślą-
skim trwa Rok św. Melchiora 
Grodzieckiego, ogłoszony  
w lutym przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego. 
Impulsem do tej decyzji była 
przypadająca w 2019 roku 
400. rocznica śmierci kapłana 
i męczennika pochodzącego 
z Cieszyna. 

Bp Roman Pindel skierował do 
wiernych diecezji bielsko-żywieckiej 
list pasterski, w którym zapowiedzia-
ne zostały główne punkty progra-
mu obchodów Roku św. Melchiora 
Grodzieckiego. We wszystkich świą-
tyniach umieszczone zostały repro-
dukcje obrazu św. Melchiora, znajdu-
jącego się w jego kaplicy w  kościele 
św. Marii Magdaleny w Cieszynie, 
a w wybranym kościele każdego de-
kanatu odbywa się trwająca od wio-
sny peregrynacja relikwii świętego.

W lipcu w cieszyńskim klasztorze 
bonifratrów odbyła się międzynaro-
dowa naukowa konferencja, poświę-
cona św. Melchiorowi. Jej uczestnicy 
wzięli udział w ekumenicznej modli-
twie o pokój, która odbyła się w ro-
tundzie św. Mikołaja. 

Szczególnie uroczysty przebieg 
miała w tym roku tradycyjna diece-
zjalna pielgrzymka ku czci św. Mel-
chiora, podczas której wierni z obu 
stron Olzy pod przewodnictwem 
swoich biskupów przybyli w pro-
cesjach z relikwiami i spotkali się 
na moście w Cieszynie, aby razem 
przejść do kościoła św. Marii Mag-
daleny.

Kolejnym punktem obchodów 
będzie zaplanowana na 12 paździer-
nika pielgrzymka diecezji bielsko
-żywieckiej do Koszyc, na miejsce 
męczeństwa świętego.

Niezłomny z Cieszyna

Urodzony około 1581 r. Mel-
chior jako nastolatek opuścił ro-
dzinne strony i studiował w kole-
gium jezuitów w Wiedniu. W 1603 
r. rozpoczął w Brnie nowicjat, 
a  w 1605 r. złożył pierwsze śluby 
zakonne jako jezuita. W 1609 r. 
rozpoczął w Pradze studia filo-
zoficzne, a następnie teologiczne,                   
a  w 1614 r. przyjął święcenia ka-
płańskie i pracował jako kazno-
dzieja, a w Pradze był przełożo-
nym bursy dla ubogich studentów. 
Kiedy wybuchła wojna trzydzie-
stoletnia, wyjechał do Humenne-
go, gdzie w czerwcu 1619 r. złożył 
śluby wieczyste i został kapelanem 
wojskowym w Koszycach. Tam 
zginął we wrześniu 1619 r., wraz 
z dwoma księżmi: Stefanem Pon-
graczem pochodzącym z Węgier 
i  Chorwatem Markiem Kriżem. 
Po aresztowaniu i torturach zosta-
li bestialsko zamordowani, bo nie 
wyrzekli się wiary katolickiej. Ich 
zwłoki zbezczeszczono. 

Wszyscy trzej męczennicy zo-
stali beatyfikowani w 1905 r., a ka-
nonizował ich w lipcu 1995 r. św. 
Jan Paweł II.

Jak przypomina ks. prof. Józef 
Budniak, który przygotowywał 
konferencję o św. Melchiorze, to 
z okazji beatyfikacji w 1905 r. od-
bywały się w Cieszynie uroczysto-
ści dziękczynne w międzynarodo-
wym zgromadzeniu. Wraz z abp. 
Georgiem Koppem z Wrocławia 
uczestniczyli w nich przedstawicie-
le społeczności polskiej, czeskiej, 
słowackiej, niemieckiej. Byli Chor-
waci i Węgrzy. 

– Delegacje składające dary 
podczas Mszy Świętej dziękowały 
za posługę św. Melchiora. Wtedy 
też po raz pierwszy przeszła przez 
miasto procesja z relikwiami i do 
tego wydarzenia nawiązują dzisiej-
sze procesje na granicę, które koń-
czą się na przemian Mszą świętą po 
polskiej lub czeskiej stronie Olzy – 
mówi ks. prof. Budniak.
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Podczas Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej i jubileuszowe-
go, odbywającego się w tym 
roku po raz 50. Festiwalu 
Folkloru Górali Polskich  
w Żywcu zaprezentował się 
Zespół Regionalny Wierchy 
im. Józefa Szczotki z Milówki, 
który przedstawił opracowany 
przez Jana Gąsiorka program:      
„Na odpuście w Przyłękowie”.

Do członków tego zespołu decy-
zją jury trafiło też najwyższe tro-
feum 50. FFGP: Złote Żywieckie 
Serce. 

– Program zespołu Wierchy był 
dopracowany perfekcyjnie, łącznie 
z feretronami, zdobionymi przez 
kilkaset ręcznie wykonanych kwia-
tów z bibułki. Były prawdziwe od-
pustowe budy i naprawdę dopięte 
na ostatni guzik stroje – podkreśla-
ła z uznaniem troskę o autentyzm 
przewodnicząca jury Małgorzata 
Kiereś, etnograf.

W imieniu zespołu nagrodę ode-
brała szefowa Wierchów Jadwiga 
Michalska, wraz z kierownikiem 

muzycznym Marcinem Biegu-
nem. Zespół powstał w 1971 roku. 
W  repertuarze ma folklor górali 
żywieckich oraz układy taneczne 
z regionu krakowskiego wschod-
niego oraz zachodniego, jak rów-
nież tańce mieszczan żywieckich. 
Część tego bogatego repertuaru 
można było podziwiać na scenie 
amfiteatru Pod Grojcem w Żywcu, 
a potem także w Zakopanem, gdyż 
jurorzy postanowili, że „Wierchy” 
będą brać udział także w tegorocz-

nym Międzynarodowym Festiwalu  
Ziem Górskich.

Zespół świetnie zaprezentował 
się również przed zakopiańską 
publicznością i decyzją jurorów 
w konkursie wywalczył cenne tro-
feum: Srebrną Ciupagę w kategorii: 
zespoły tradycyjne. 

Gratulacje dla złoto-srebrnej 
grupy, która tak wiernie przekazuje 
w swojej artystycznej działalności 
tradycję i kulturę swojego regionu!

W Milówce wszystko jak kiedyś...
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