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Wostatnie sobot-
nie południe
na pszczyńskim
rynku zapach-

niało Hawaną. Wszystko
za sprawą kubańskiego flash
moba. Dokładnie o 12
na rynku spotkali się miesz-
kańcy, turyści oraz tancerze,
aby wspólnie bawić się w ryt-
mach kubańskiej salsy.
– Nie był to taki klasyczny

flash mob, bo tę imprezę
wcześniej nagłośniliśmy, gdyż
odbywała się w Pszczynie
po raz pierwszy. Następnym
razem chcemy, aby był to już
całkowity spontan – mówi
Beata Łupinska, która salsę
tańczy już od 3 lat. – Poza tym
tańczyliśmy tylko w jednym
miejscu, na rynku, z racji tego,
że Pszczyna nie jest dużym
miastem, a rynek to taka
nasza wizytówka – dodaje.

Kubańskie rytmy przyciąg-
nęły na płytę rynku kilkadzie-
siąt osób głównie młodzieży,
ale pląsały także kilkuletnie
dzieciaki jak i seniorzy. Bo jak
podkreślają organizatorzy

imprezy, salsa jest dla każdego
i w każdym wieku m.in.
za sprawą figur, na których nie
połamiemy sobie kości.

– Można ją tańczyć nieza-
leżnie od lat, na kursach są
dzieci, młodzież, ale też osoby
starsze – mówi Piotr Wróbel,
instruktor salsy.

– Co ważne, jest to taniec
uliczny i nie trzeba mieć
do niego partnera – dodaje
Beata Łupińska.

Nie jest on jednak wbrew
pozorom tańcem łatwym.

– Swoje godziny trzeba mieć
wydeptane na parkiecie, dlate-
go kroków uczy się na kursach,
ale doświadczenia trzeba
nabrać na imprezach – tłuma-
czy Łupińska. – Jednak
aby wyjść na parkiet, trzeba
poświęcić przynajmniej te 3-4
miesiące na naukę, żeby nie
najeść się wstydu, a nasze
ruchy nie wyglądały śmiesznie
– tłumaczy Beata Łupińska.

Już wiadomo, że nie było to
ostatnie tego typu przedsięw-
zięcie w Pszczynie, bo jak
widać ludzie chcą się bawić,
a organizatorzy zapowiadają
powtórkę z salsy.

Karol Świerkot

Cały rynekwrytmiesalsy
b Pszczyński rynek w sobotę
zamienił się w starą Hawanę

b Kilkudziesięciu tancerzy
wirowało salsę uliczną

b Był to pierwszy taneczny
flash mob w Pszczynie

ZadźwiękamiDjembeMarcinaUrzędowskiegopodążali roztańczenimieszkańcy
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Możnasię teżwybornie bawićwwiększej grupie,bezpartnera
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Bosalsa to tanieculiczny imogąją tańczyćwszyscy
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Salsa świetnie nadaje się do tańczeniawparach
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PSZCZYNA W niedzielę
na rynku ustawi się ambulans
do poboru krwi. Na krwiodaw-
ców będzie czekał od godziny
11 do 17.

Zaleca się aby każdy chętny
przed oddaniem krwi zjadł
lekki posiłek. Należy zabrać

również ze sobą dowód tożsa-
mości z numerem PESEL i zdję-
ciem.

Warto zaznaczyć, że odda-
wanie krwi nie jest szkodliwe
dla zdrowia, wręcz przeciwnie,
daje nam możliwość stałego
monitorowania jego stanu. KS

Pomóż innym! Oddaj krew

Wydawca „Dziennika Zachodniego”

poszukuje osób do współpracy

w zakresie tworzenia i obsługi sieci punktów
detalicznych na terenie powiatów:

tarnogórskiego, gliwickiego, rybnickiego, raciborskiego,
wodzisławskiego, mikołowskiego, tyskiego, pszczyńskiego,

bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego

oraz na terenie miast:
Katowice, Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska,

Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Zabrze.

WYMAGANIA:
• samochód dostawczy
• telefon stacjonarny lub komórkowy
• działalność gospodarcza
• dyspozycyjność

Aplikacje?zawieraja?ca?list motywacyjny i CV ze zgoda?na przetwarzanie danych osobowych

dla potrzeb procesu rekrutacji, nalez?y przesłac?na adres: m.kitajewski@dz.com.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko zwybranymi osobami.
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– Za czę łam być bar dziej ak tyw na, za czę łam wy sy łać CV, cho dzę do pra -
co daw ców, nie mam przed tym opo rów, któ re kie dyś mi to wa rzy szy ły. Je -
stem bar dziej otwar ta na lu dzi – mó wi , uczest nicz ka kur su. 
Po dob ne go zda nia jest , któ ra po uro dze niu dziec ka
mia ła trzy let nią prze rwę w pra cy, po któ rej cięż ko wró cić na ry nek. 
– Za nim za pi sa łam się do pro jek tu mia łam bar dzo ni ską sa mo oce nę, nie
po tra fi łam na wet wyjść na śro dek że by po wie dzieć o so bie kil ka słów.
A te raz? Wręcz prze ciw nie. Mam tę pew ność sie bie, do wie dzia łam się, że
je stem oso bą ko mu ni ka tyw ną.
Pro ble mów z ko mu ni ka tyw no ścią ni gdy nie mia ła ,
ale jak mó wi, kie dy jest się przez dłuż szy czas na bez ro bo ciu wpa da się
w kom plek sy. 
– Więk szość osób, ja kie tu taj przy szły włącz nie ze mną by ło przez dłuż -
szy czas nie ak tyw nych za wo do wo, za sie dzia nych w do mu, prze ra żo nych.
Kie dy przy szły śmy tu taj po raz pierw szy, ogar nia ło nas znie chę ce nie, ale
przy ja zna at mos fe ra i to, że pra co wa li śmy ra zem, dzie li li śmy się pro ble -
ma mi, któ re czę sto by ły po dob ne, nam po mo gło, bo by li śmy wspól no tą,
uwie rzy li śmy, że ja ko oso by bez ro bot ne nie je ste śmy ludź mi dru giej ka te -
go rii, dzię ki cze mu uwie rzy li śmy w sie bie. Na uczy li śmy się aser tyw no ści
i po ko ny wa nia wła snych ba rier – mó wi.
Te raz przed uczest ni ka mi ko lej ny krok. Każ dy z uczest ni ków pro jek tu mu -
siał bo wiem wy brać kurs prak tycz ny, na któ ry chce się wy brać. 
– Wy bra łam kurs opie ku na osób star szych, bo na ten za wód jest te raz
wzię cie, szcze gól nie za gra ni cą, cho ciaż nie chcia ła bym wy jeż dżać z kra -
ju. Na wszel ki wy pa dek zde cy do wa łam się rów nież na wóz ki wi dło we, bo
w oko li cach Pszczy ny po wsta je ostat nio spo ro ma ga zy nów. Wo lę być
wszech stron na, bo nie wia do mo, co mnie cze ka jesz cze w ży ciu. Lu bię się
uczyć, po zna wać no we za wo dy – mó wi .
– Ja zde cy do wa łam się na kurs kraw co wej ze spe cjal no ścią
projektowania fi ran, nie ste ty je dy na wy bra łam ta ki kurs, przez co nie spo -
tkam się na nim z ko le ga mi i ko le żan ka mi z gru py. Ale mam na dzie ję, że
kie dy go ukoń czę, uda mi się otwo rzyć ja kąś ma łą dzia łal ność go spo dar -
czą i dla mo ich pra cow ni ków być ta kim sze fem, ja kie go ja za wsze chcia -
łam mieć – mó wi Es te ra Se ku ła -Da na.

my śli o wła snej fir mie ca te rin go wej, dla te go wy bra ła kurs
ku char ski.

– Ale wy bra łam rów nież kurs ma ga zy nie ra, tak że bym do po łu dnia mo gła
pra co wać w ja kimś skle pie, a wie czo ra mi i w week en dy ob słu gi wać np.
we se la i in ne im pre zy oko licz no ścio we. 
Wszy scy uczest ni cy pro jek tu zgod nie pod kre śla ją, że uła twi im on po now -
ny start na ryn ku pra cy. 
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Pszczy nie pro jekt pod ty tu łem Efek tyw -
na Po moc Spo łecz na w Gmi nie Pszczy na pro wa dzi od 2008 ro ku. W tym
ro ku or ga ni zo wa ny był po raz czwar ty. Do pro jek tu mo gą przy stą pić oso -
by bez ro bot ne i ko rzy sta ją ce z po mo cy spo łecz nej. W te go rocz nej edy cji
wzię ło udział 35 uczest ni ków, w tym 4 oso by nie peł no spraw ne. 
W ra mach za jęć teo re tycz nych, któ re od by wa ły się od mar ca, uczest ni cy
mie li oka zję po roz ma wiać z psy cho lo giem, do rad cą za wo do wym i uczest -
ni czyć w warsz ta tach.
– Dzię ki pra cy z psy cho lo giem i do rad cą za wo do wym moż na by ło okre -
ślić pre dys po zy cje za wo do we każ de go z uczest ni ków oraz wy do być
z nich ukry te ta len ty, o któ rych wcze śniej nie mie li po ję cia. To po zwo li ło
im póź niej zde cy do wać się na od po wied ni kurs zawodowy – wy ja śnia 

dy rek tor Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Pszczy nie. 
Ko lej na oka zja do sko rzy sta nia z pro jek tu już w przy szłym ro ku. 

www.opspszczyna.pl      e-mail: opspszczyna@wp.pl
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