
Szanowni Państwo!

Powodem dzisiejszej konferencji jest chęć poinformowania Państwa o tym, iż podjąłem 
decyzję o powołaniu na funkcję swojego zastępcy Pana Dawida Wacławczyka.

Pan Dawid Wacławczyk ma 41 lat, jest mieszkańcem Raciborza, posiada wykształcenie 
wyższe: jest absolwentem kierunku „Turystyka i  Rekreacja” w Instytucie Turystyki AWF 
(Akademii Wychowania Fizycznego) w Krakowie.

Dawid  Wacławczyk  jest  w  Raciborzu  osobą  dosyć  rozpoznawalną  i  znaną  zarówno  z 
działalności biznesowej, społecznej, jak i samorządowej.

W zakresie zawodowym Pan Dawid znany jest jako właściciel Biura Podróży ORINOKO 
ART & TRAVEL,  które  od wielu  lat  operuje  zarówno w Polsce jak  i  w  kilkudziesięciu 
krajach Europy i Świata. Od kilku lat jego firma angażowała się także w rozwój turystyki w 
Raciborzu i na Ziemi Raciborskiej. 

Dawid Wacławczyk jest także nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Raciborzu, gdzie swoim praktycznym doświadczeniem zawodowym dzieli  
się ze studentami kierunku turystyka i rekreacja. 

Poza działalnością zawodową Pan Wacławczyk od kilkunastu lat angażuje się w różnego 
rodzaju działalność społeczną, z czego najważniejsze jest pełnienie funkcji prezesa 
Stowarzyszenia Artystów i Podróżników GRUPA ROSYNANT, które to jest organizatorem 
Festiwalu  Podróżniczego  WIATRAKI.  Stowarzyszenie  ma  na  swoim  koncie  także 
kilkadziesiąt imprez kulturalnych różnego rodzaju (koncerty,  wieczory poetyckie, pokazy 
slajdów, przeglądy filmowe).

Nie bez znaczenia jest zaangażowanie Pana Wacławczyka w życie samorządowe. Już 
blisko  15  lat  temu  zaangażował  się  w  działalność  Raciborskiego  Stowarzyszenia 
Samorządowego NASZE MIASTO, z ramienia którego w latach 2010-2014 pełnił funkcję 
Radnego  Rady  Miasta  Racibórz.  Następnie  tj.  w  latach  2014  –  2018  reprezentował 
Racibórz w Radzie Powiatu Raciborskiego, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego 
komisji  Rewizyjnej,  a  następnie  kierował  Komisją  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i 
Współpracy  z  Zagranicą. W  obecnej  kadencji  pełni  rolę  zastępcy  przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. 

Warto  zwrócić  uwagę  na  wysokie  zaufanie  społeczne  jakim  może  pochwalić  się  Pan 
Wacławczyk.  Zarówno w czasie  wyborów w roku 2014 jak  i  w  roku 2018 otrzymywał 
największą  ilość  głosów  spośród  wszystkich  kandydujących  do  Rady  Powiatu 
Raciborskiego.

Moja współpraca z Panem Dawidem Wacławczykiem ma już pewne podstawy. W roku 
2019 pełnił on społeczną funkcję przewodniczącego prezydenckiej komisji ds. Czystego 
Powietrza. Wyniki  jej  prac sukcesywnie wprowadzamy w życie z korzyścią dla zdrowia 
Raciborzan. 

Ufam w to,  że doświadczenie nabyte przez Pana Dawida Wacławczyka w tych trzech 
obszarach (tj. biznesowym, społecznym i samorządowym), a które pokazuje jego wysokie 
umiejętności  managerskie,  organizacyjne  i  koordynacyjne  -  zostanie  z  pożytkiem 
wykorzystane na rzecz mieszkańców Raciborza.



Do  zakresu  obowiązków  Pana  Dawida  Wacławczyka  należeć  będzie  nadzór  nad 
wydziałami: 

- Rozwoju,
- Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
- Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Lokalowym
- Spraw Obywatelskich

a także jednostkami miejskimi:

- Raciborskim Centrum Kultury,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
- Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną
- Muzeum
- Miejskim Zarządem Budynków
- Arboretum Bramy Morawskiej

oraz współpraca z  Architektem Miejskim i Miejskim Konserwatorem Zabytków. 


