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Piotr Dudek, prezes zarządu 
Aqua S.A. w Bielsku-Białej, 
firmy wspierającej treningi 
niepełnosprawnych zawodni-
ków w Stowarzyszeniu Inte-
gracyjnym Eurobeskidy, nie 
ma co do tego wątpliwości.

– Kiedy 15 lat temu trafiłem do 
Aquy, jednym z zadań, jakie przede 
mną postawiono, była troska o to, 
żeby firma nie była wyobcowana 
ze środowiska. Trzeba pamiętać, 
że w  Radzie Nadzorczej byli wtedy 
jeszcze Anglicy, co też nie ułatwia-
ło traktowania firmy jako rodzimej, 
należącej do bielskiej społeczności. 
Jednym z pomysłów na ściślejsze 
związanie Aquy ze środowiskiem 
było wspieranie różnych inicjatyw: 
kulturalnych, charytatywnych, spor-
towych. W tym kontekście pojawiła 
się też sposobność dofinansowania 

rehabilitacji i sportu osób niepełno-
sprawnych. Przy współpracy z trene-
rem Stanisławem Mirochą poszliśmy 
rzeczywiście dość daleko w tej dzie-
dzinie – przyznaje prezes Dudek. 

Tak powstała inicjatywa utworze-
nia przy krytej pływalni Aqua do-
brze wyposażonej siłowni, w której 
obecnie trenują także eurobeskidzcy 
sztangiści. Są wśród nich także biel-

Tym sportowcom warto pomagać!

Prezes Piotr Dudek z zawodnikami 
i trenerem przed siłownią AQUA.



szczanie, którzy właśnie poprzez SI 
Eurobeskidy odnaleźli swoją ścież-
kę aktywności sportowej i życio-
wej. Zawodnicy mogą tu regularnie 
uczestniczyć w zajęciach na siłowni 
i basenie. Mają też do dyspozycji 
saunę, a nad ich treningami czuwają 
trenerzy: Stanisław Mirocha i Stani-
sław Grabski. Aqua S.A. wspiera też 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski ADA.

– Nie patrzymy na to, skąd są. 
Wystarczy, że wiemy, że pomoc jest 
im potrzebna. Szkoda tylko, że czę-
sto jesteśmy w tym działaniu osa-
motnieni. Wiadomo, że gdyby inne 
firmy dołączyły do wspierania ta-
kich inicjatyw, ci sportowcy mieliby 
więcej możliwości. Ważne, że mają 
tu szansę nie tylko na wypracowa-

nie większej sprawności czy zdoby-
wanie medali, ale przede wszystkim 
pozbywają się różnych obaw i kom-
pleksów. Widzą, że potrafią wiele 
i ta świadomość ma bardzo duże 
znaczenie, bo z takim nastawieniem 
lepiej się im żyje. Cieszę się, że jako 
Aqua możemy mieć w tym udział 
– podkreśla Piotr Dudek, przypo-
minając, że współpraca z SI Eurobe-
skidy trwa już 13 lat. 

– To jest wielka satysfakcja, kiedy 
potem możemy kibicować bardzo 
dobrym zawodnikom, bo przecież 
wśród tych sportowców jest choć-
by Magda Konior, wielokrotna mi-
strzyni Polski, brązowa medalistka 
Mistrzostw Europy i piąta na Mi-
strzostwach Świata – tłumaczy pre-
zes Dudek. 

A kiedy odwiedza niepełno-
sprawnych sportowców na siłowni, 
ze szczerą radością słucha trenera, 
który chwali za osiągnięcia pozo-
stałych sztangistów: Dawida Lange-
go, Magdę Wójcik, Marcina Biegu-
na, Sławomira Jędrzejkę, Dariusza 
Wandzla i innych...

– Staramy się najpierw dobrze go-
spodarować. Udaje się utrzymywać 
niskie ceny wody – w  porównaniu 
z innymi firmami w województwie. 
Płacimy regularnie dywidendę. 
A gdy zostają pieniądze, którymi 
można się podzielić, to robimy to 
chętnie, bo jesteśmy przekonani, że 
pomagając sami zyskujemy coś bar-
dzo cennego. My dzięki temu też je-
steśmy szczęśliwsi – podsumowuje 
prezes Dudek...                             adm
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