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Za nami Piknik Edukacyjny
Dobra pogoda, frekwencja na medal i mnóstwo atrak-
cji. Tak najkrócej można podsumować Piknik Eduka-
cyjny, który odbył się 29 kwietnia w Rodzinnym Parku 
Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śl. na zakoń-
czenie Tygodnia Edukacji.

Piknik otworzył starosta Ireneusz Serwotka. Potem było 
zgodnie z planem: występy szkolnych zespołów artystycz-
nych, pokazy tańca, musztry, sztuk walki czy street worko-
utu, zawody sportowe (street ball, petanque, trening Taba-
ta, aerobik), a także warsztaty z tworzenia karykatur czy 
układania fryzur. Ponadto uczestnicy imprezy mogli wziąć 
udział w pokazach modeli samochodowych, konkurencjach 
rekreacyjnych dla uczestników (m.in. sztafecie z jajkiem 
czy rodzinnym torze przeszkód) oraz pokazach pierwszej 
pomocy przedmedycznej.
Gwiazdą Pikniku był zespół TABU, który przyciągnął spo-
rą rzeszę młodych ludzi spragnionych dobrej zabawy. 
Zaśpiewała również finalistka ostatniej edycji programu 
The Voice of Poland, na co dzień nauczycielka w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. Aleksandra 
Leśniewicz. Na wszystkich uczestników czekała też żołnier-
ska grochówka z kotła oraz pieczone kiełbaski. Najmłodsi 
zaś mogli skorzystać z malowania twarzy czy tworzenia 
modeli z balonów.
Kto nie był, niech żałuje… Albo zobaczy zdjęcia z tej wspania-
łej imprezy na naszej stronie www.powiatwodzislawski.pl.

Umowa na modernizację Kokoszyckiej podpisana!
12 kwietnia podpisano umowę w sprawie przebudowy ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim. Remont kilo-
metrowego odcinka potrwa do końca wakacji.

W imieniu Powiatu umowę podpisał członek zarządu powia-
tu Leszek Bizoń oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Tomasz Wójcik. – To duża ulga, że po tylu perturbacjach uda-
ło się rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą 

– powiedział Leszek Bizoń. Inwestycja będzie polegała na 
kompleksowej przebudowie odcinka drogi od skrzyżowania 
z ul. Radlińską do posesji nr 152. Zmodernizowany zostanie 
też fragment ul. Radlińskiej od skrzyżowania z ul. Kokoszycką 
do ronda św. Floriana.
W sumie prace modernizacyjne obejmą około kilometra 
drogi. W ramach przedsięwzięcia nie tylko wykonana zosta-
nie nowa konstrukcja i nawierzchnia jezdni, ale wybudowa-
na zostanie też kanalizacja deszczowa oraz chodniki i wjaz-
dy do posesji. Planowane jest też wzmocnienie skarpy oraz 
budowa muru oporowego. Roboty drogowe ruszą praw-
dopodobnie jeszcze w połowie maja i potrwają do końca 
wakacji. Na czas prowadzonych prac remontowany odcinek 
ul. Kokoszyckiej zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu 
(z wyłączeniem mieszkańców).
Wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu konsor-
cjum firm D-ART Damian Ogrodowski i Przedsiębiorstwo 
Usług Technicznych INFRAGO z Jankowic. Wartość przedsię-
wzięcia to 2,26 mln zł.
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Gmina Gorzyce: 
sprawdź dane ewidencji gruntów i budynków
Do 24 maja wszystkie zainteresowane osoby mogą zweryfikować dane ujęte w projekcie operatu opisowo-kar-
tograficznego dla obszaru Czyżowic, Gorzyc, Gorzyczek i Turzy Śląskiej. Od tych informacji zależy m.in. wysokość 
podatków płaconych gminie.

Ewidencja gruntów i budynków jest 
jednym z najważniejszych rejestrów 
publicznych. Dane w niej zawarte 
stanowią podstawę m.in. gospo-
darki nieruchomościami, wymiaru 
podatków i świadczeń, planowania 
gospodarczego i przestrzennego, 
oznaczania nieruchomości w księ-
gach wieczystych, a także statystyki 
publicznej. Aby ewidencja była przy-
datna, musi być wiarygodna i prowa-

dzona w jednolity sposób w całym 
kraju. Stąd obowiązek jej sukcesyw-
nego aktualizowania.
Prace związane z modernizacją ewi-
dencji są prowadzone w dwóch 
etapach. W ramach pierwszego 
zostały wykonane m.in. prace tere-
nowe, mające na celu aktualizację 
informacji o gruntach, budynkach 
i lokalach. Każdy budynek został 
kontrolnie pomierzony. Pracownicy 
firmy geodezyjnej pytali też właści-
cieli np. o rok zakończenia budowy 
czy technologię wykonania budyn-
ku. Geodeci weryfikowali ponad-
to zaliczenie gruntów do użytków 

zabudowanych i zurbanizowanych 
oraz rolnych zabudowanych.
Etap drugi modernizacji polega na 
wyłożeniu do wglądu zaintereso-
wanych osób projektu operatu opi-
sowo – kartograficznego oraz roz-
patrywaniu zgłaszanych uwag do 
tego projektu. Wyłożenie dokumen-
tacji ma miejsce w siedzibie Wydzia-
łu Geodezji przy ulicy Mendego 3 
w Wodzisławiu Śląskim (budynek 
dawnego pogotowia ratunkowego).
Wyłożenie projektu operatu to bar-
dzo ważny etap, w którym miesz-
kańcy powinni wziąć udział. W jego 
trakcie można bowiem zapoznać 
się z danymi ewidencyjnymi, któ-
re posłużą gminom do naliczenia 
podatku od nieruchomości, a tak-
że sprawdzić, czy wszystkie dane 
zawarte w projekcie są prawidłowe 
i zgodne ze stanem faktycznym– Na 
terenie gminy Gorzyce istnieje około 
20 tysięcy działek i ok. 14 tys. budyn-
ków. I choć nie powinno być pomyłek, 
to przy tej skali przedsięwzięcia wska-
zane jest zweryfikowanie danych 
przez właścicieli lub osoby do tego 
upoważnione w celu wyeliminowania 
ewentualnych nieścisłości. Po to jest 
właśnie wyłożenie, aby z jednej stro-
ny zapoznać się z nowym stanem, 
według którego będą naliczane 
podatki oraz aktualizowane zapisy 
dotyczące oznaczenia nieruchomości 
w księgach wieczystych, a z drugiej 
strony – aby na tym etapie właściciel 
mógł zgłosić zauważone nieścisłości 
– tłumaczy Agata Kubina, Geode-
ta Powiatowy, naczelnik Wydziału 
Geodezji.
W przypadku zgłoszenia niezgod-
ności danych, zostaną one spraw-
dzone i ewentualnie poprawione 
bez żadnych kosztów dla właścicie-
la nieruchomości. Warto więc z tej 
możliwości skorzystać, zwłaszcza że 

przepisy nie przewidują indywi-
dualnego zawiadamiania właści-
cieli poszczególnych nieruchomo-
ści o wyłożeniu operatu, a potem 
– o ujawnieniu danych w ewidencji. 
Informacja o wprowadzeniu nowych 
danych do ewidencji zostanie ogło-
szona w dzienniku urzędowym 
województwa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie sta-
rostwa.
Każdy, czyjego interesu prawnego 
dotyczą dane zawarte w ewiden-
cji gruntów i budynków ujawnione 
w operacie opisowo-kartograficz-
nym, będzie mógł w terminie 30 
dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 
urzędowym województwa zgłosić 
zarzuty do tych danych. Wszelkie 
zgłoszenia i uwagi złożone po tym 
terminie będą zgodnie z prawem 
traktowane jako wnioski o zmianę 
danych objętych ewidencją gruntów 
i budynków. Złożenie takiego wnio-
sku będzie wiązało się z konieczno-
ścią sporządzenia nowego operatu 
geodezyjnego, za co zapłacić będzie 
musiał już właściciel nieruchomości. 
Warto zatem sprawdzić czy dane 
w ewidencji się zgadzają już na eta-
pie wyłożenia projektu operatu lub 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym.
W przypadku Czyżowic, Gorzyc, 
Gorzyczek i Turzy Śl. wyłożenie pro-
jektu operatu potrwa do 24 maja. 
Dane w projekcie ewidencji miesz-
kańcy mogą sprawdzać w Wydziale 
Geodezji Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Men-
dego (budynek dawnego pogotowia 
ratunkowego, obok Sanepidu) od 
poniedziałku do środy od 8:00 do 
15:00, w czwartki od 8:00 do 16:00, 
a w piątek od 8:00 do 13:00.

Foto. SmartGeoPL
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Statystyki zdawalności 
w ośrodkach szkolenia 
kierowców w powiecie 
wodzisławskim
Na podstawie ustawy o kierujących pojazdami Wydział 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzi-
sławiu Śl. przekazuje do publicznej wiadomości wyniki ana-
lizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach 
szkolenia kierowców wpisanych przez Starostę Wodzisław-
skiego do rejestru przedsiębiorców, prowadzących działal-
ność regulowaną w zakresie ośrodków szkolenia kierowców. 
Dane statystyczne zostały opracowane w oparciu o informa-
cje przekazywane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Dro-
gowego i dotyczą roku 2016. Przedstawiona analiza zdawal-
ności nie stanowi rankingu.
Wyniki zdawalności dla pozostałych kategorii prawa jazdy 
można pobrać na stronie www.powiatwodzislawski.pl

Ciąg dalszy remontu 
ul. Radlińskiej w Wodzi-
sławiu Śl. przed nami
21 kwietnia podpisano umowę w sprawie remontu 
kolejnego odcinka ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.

Inwestycja będzie polegała na wymianie nawierzchni, 
przebudowie chodnika i zatok autobusowych. Wyko-
nawcą prac jest wyłonione w przetargu konsorcjum 
firm Zakład Betoniarski s.c. Renata Kłosek, Danuta 
Porwoł. Wartość przedsięwzięcia to pół miliona złotych. 

Prace rozpoczną się 
15 czerwca. W imie-
niu Powiatu umowę 
podpisał członek 
zarządu powiatu 
Leszek Bizoń.
Powiatowy Zarząd 
Dróg zapewnia, że 
dołoży starań, aby 
prace na ul. Radliń-
skiej były skorelo-
wane z robotami 

wykonywanymi na ul. Matuszczyka w taki sposób, aby 
uciążliwości wynikające z realizacji zadania były jak naj-
mniejsze dla uczestników ruchu drogowego. Niemniej 
jednak, ze względu na ograniczenia czasowe oraz kumu-
lację robót, utrudnienia w ruchu są nieuniknione, za któ-
re przepraszamy. Planowany termin zakończenia inwe-
stycji to 31 sierpnia.

Kategoria B

L.P. nazwa ośrodka szkole-
nia kierowców numer

egzamin teoretyczny egzamin praktyczny

liczba 
egzaminów

wynik 
pozytywny 

[%]

liczba 
egzaminów

wynik 
pozytywny 

[%]
1. Adam Wala 00022415 88 56,8 142 31,7
2. Driver sp. z o. o. 00032415 411 54,3 650 28,3
3. Piotr Kasperzec 00272415 64 39,1 83 25,3
4. Krzysztof Gajda 00292415 87 48,3 106 33,0
5. Roman Sokół 00312415 65 49,2 70 30,0
6. Krzysztof Szarowski 00372415 423 31,2 422 24,6
7. Ryszard Policht 00402415 53 13,2 10 60,0
8. Adam Bodziony 00412415 530 30,9 500 22,4
9. Przemysław Sitek 00432415 204 37,3 159 44,7

10. Beata Szulik 00462415 329 37,1 297 32,0
11. Renata Talaga 00472415 358 53,6 410 39,5
12. Szymon Cygan 00482415 101 34,7 109 29,4
13. Gabriela Simon 00492415 67 77,6 84 59,5
14. Sabina Orlik 00562415 406 50,7 542 34,3
15. Joanna Dylich 00582415 56 35,7 43 34,9
16. Krystian Brachmański 00602415 148 31,8 98 40,0
17. Damian Szwagrzak 00642415 293 39,6 315 24,1
18. Argyrios Gkeros 00652415 187 33,2 119 43,7
19. Piotr Materzok 00662415 37 40,5 30 40,0
20. Jazda Orlik sp. j. 00672415 73 35,6 16 56,0
21. Małgorzata Kołek 00682415 0 0 0 0

Przychodnia w Radlinie 
w nowej odsłonie
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami 
w Wodzisławiu Śląskim zakończył termomodernizację 
budynku ośrodka zdrowia w Radlinie przy ul. Orkana 8.

W ramach inwestycji dokonano częściowej wymiany sto-
larki okiennej i drzwiowej, wykonano ocieplenie stropów 
oraz ścian zewnętrznych, zmodernizowano pomieszczenia 
wymiennikowni ciepła, a także przebudowano instalację 
centralnego ogrzewania. Przy okazji z elewacji obiektu usu-
nięto tablice informacyjne i reklamy, które przeniesiono na 
konstrukcję wolnostojącą. Dzięki temu zabiegowi obiekt jest 
nie tylko bardziej ekologiczny, ale też i bardziej estetyczny.
Koszt zadania zamknął się w kwocie nieco ponad 387 tys. zł 
i w całości został poniesiony z budżetu Powiatu Wodzisław-
skiego.
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Depresja. Porozmawiajmy o niej
7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia próbuje zwrócić 
uwagę na problem depresji – jedno z najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych współczesności.

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony 
co roku 7 kwietnia w rocznicę powsta-
nia Światowej Organizacji Zdrowia, daje 
możliwość zajęcia się najważniejszymi 
problemami zdrowotnymi. Tematem 
przewodnim tegorocznych obchodów 
jest depresja, która obecnie jest jednym 
z najważniejszych zagrożeń na świecie. 
Według szacunków obecnie prawie co 
dziesiąty człowiek na świecie cierpi 
na tę chorobę.
Depresja dotyka ludzi w różnym wie-
ku, z różnych środowisk, we wszyst-
kich krajach. Jest przyczyną cierpienia 
psychicznego i negatywnie wpływa 
na zdolność do wykonywania nawet 
najprostszych codziennych czynności, 
a niekiedy prowadzi do zniszczenia 
relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdol-
ności do pracy zarobkowej. W najgor-
szym przypadku może być przyczyną 
samobójstwa i jest drugą najczęściej 
występującą przyczyną zgonów 
w grupie osób w wieku 15-29 lat.
Tej chorobie można jednak zapobiegać 
i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie 
tego, czym jest ta depresja, może zachę-
cić więcej osób do szukania pomocy.
Czym jest depresja?
Depresja to choroba charakteryzująca 
się uporczywie utrzymującym się uczu-
ciem smutku, utratą zainteresowania 
czynnościami, które na ogół sprawia-
ją chorej osobie przyjemność. Często 
towarzyszy jej niezdolność do wykony-
wania codziennych czynności i stan ten 
utrzymuje się co najmniej przez okres 
dwóch tygodni. Ponadto u osób cier-
piących na depresję występują nastę-
pujące objawy:
•	 brak	energii
•	 zmiana	apetytu
•	 dłuższy	lub	krótszy	sen
•	 stany	lękowe
•	 trudności	z	koncentracją
•	 niezdecydowanie
•	 niepokój
•	 poczucie	bycia	bezwartościowym
•	 poczucie	winy	lub	beznadziei
•	 oraz	 myśli	 o	 samookaleczeniu	 lub	
samobójcze.

Jeżeli Ty lub Tobie bliska osoba cier-
pi na depresję lub podejrzewasz tę 
chorobę skontaktuj się koniecznie 
z Powiatowym Ośrodkiem Wspar-
cia PERŁA w Wodzisławiu Śl. oso-
biście (ul. Bogumińska 15 – obok 
cmentarza komunalnego) lub tele-
fonicznie: tel. 32 456 05 16.

Garść faktów o depresji:
•	 Depresja	to	powszechnie	występu-
jący problem, który dotyka ludzi w każ-
dym wieku, ze wszystkich środowisk 
i we wszystkich krajach.
•	 Ryzyko	 jej	 wystąpienia	 wzrasta	
w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zda-
rzeń życiowych, takich jak śmierć bli-
skiej osoby czy rozpad związku, a także 
w przebiegu choroby fizycznej i proble-
mów spowodowanych nadużywaniem 
alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
•	 Depresja	 jest	 przyczyną	 cierpienia	
psychicznego i może wpływać na zdol-
ność do wykonywania nawet najprost-
szych, codziennych czynności, niszcząc 
niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.
•	 Nieleczona,	 może	 uniemożliwiać	
chorym osobom pracę lub uczestnicze-
nie w życiu rodzinnym i społecznym.
•	 W	najgorszym	przypadku	depresja	
może doprowadzić do samobójstwa.
•	 Depresji można skutecznie zapo-
biegać i można ją leczyć. Leczenie na 
ogół obejmuje terapię wymagającą 
prowadzenia rozmów lub przyjmo-
wania leków przeciwdepresyjnych lub 
połączenia obu metod.

•	 Rozmowa z zaufanymi osobami 
może być pierwszym krokiem do 
wyjścia z depresji.
•	 Depresja zwiększa ryzyko innych 
chorób niezakaźnych, takich jak 
cukrzyca i choroby układu krążenia. 
Ponadto, takie choroby jak cukrzyca 
oraz choroby układu krążenia zwięk-
szają ryzyko depresji.
•	 Depresja poporodowa u kobiet 
może mieć niekorzystny wpływ na 
rozwój niemowląt.
•	 Brak	 leczenia	 powszechnie	 wystę-
pujących zaburzeń zdrowia psychicz-
nego pociąga za sobą wysokie koszty 
ekonomiczne (w skali globu ponad 
1 bilion USD). Koszty zapobiegania 
i leczenia są zaś stosunkowo niewielkie.

Zdobądź za darmo nowy zawód
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim zaprasza osoby w wieku 
18-24 lata na bezpłatne kursy zawodowe.

Ośrodek zaprasza na kursy: magazynier – sprzedawca 
z obsługą wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli 
gazowej oraz modułem kasy fiskalnej (+ książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych); spawacz metodą MAG; elektryk 
z uprawnieniami SEP do 1 kV; kelner – barman z obsługą kasy fiskalnej (+ ksią-
żeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych).
W każdym kursie weźmie udział 10 osób, które po ukończeniu otrzyma-
ją zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
uprawnienia zawodowe. Kursy skierowane są do osób z województwa śląskie-
go w wieku od 18 do 24 lat, niepracujących i nieuczących się w systemie dzien-
nym, posiadających wykształcenie maksymalnie na poziomie średnim. Kursy 
będą realizowane w okresie: maj – czerwiec 2017 r.
Więcej informacji udziela: Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP, os. 1 Maja 16 A, 
44-304 Wodzisław Śl., tel.: 32 729 32 00 lub mail osz.wodzislaw@wp.pl.
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Bez tabu o seksualności osób niepełnosprawnych
Na początku kwietnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich odbyły się warsztaty 
z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych. Spotkanie w Wodzisławiu Śl. było pierwszym z cyklu wykładów 
zaplanowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na terenie całego województwa.

Organizatorami tego przedsięwzię-
cia wspólnie z Zakładem Aktyw-
ności Zawodowej Zakładem Usług 
Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim 
był Wydział Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego oraz Kate-
dra Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach.
W kontekście zaobserwowanego 
zapotrzebowania ze strony osób nie-
pełnosprawnych na fachową pomoc, 
jak również ze względu na trudności 
w dostępie do specjalistów, warsztaty 
adresowane były dla osób niepełno-
sprawnych, ich rodziców, opiekunów, 
psychologów i terapeutów. Wśród 
uczestników znajdowali się pracownicy 
Zakładu Aktywności Zawodowej, pod-
opieczni warsztatów terapii zajęciowej 

i ośrodków wsparcia, a także ich opie-
kunowie, rodzice, psycholodzy i peda-
godzy.
Bogate doświadczenie i ogrom-
na wiedza prelegentów, m.in. 
prof. dr hab. n. med. Violet-
ty Skrzypulec-Plinty, dr Izabe-
li Mężyk, dr Beaty Podsiadło, 
dr Marioli Czajkowskiej, a także 
szeroki zakres tematyczny poru-
szony podczas warsztatów spowo-
dował, że nie było tematów tabu 
– zarówno w kwestiach ogólnych 
na temat roli szeroko pojętej seksu-
alności w życiu człowieka czy ryzy-
kownych zachowań seksualnych, 
jak i w tematach bardziej szczegóło-
wych, np. w zakresie samobadania 
piersi czy jąder, infekcji przenoszo-
nych drogą płciową czy przemocy 
seksualnej. Spotkanie zakończyło się 

stwierdzeniem, że osoby niepełno-
sprawne nie są pozbawione swojej 
fizyczności, a skoro tak – to również 
i seksualności.

Gimnazjalisto, 
informator pomoże wybrać szkołę
Nakładem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim ukazał się tegorocz-
ny „Informator naborowy do szkół Powiatu Wodzisławskiego”.

Godziny pracy biura 
p a s z p o r t o we g o 
w długie weekendy
Zgodnie z zarządzeniem sze-
fa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 
2017 r. dni: 2 maja, 16 czerw-
ca i 14 sierpnia br. ustalono 
dniami wolnymi od pracy dla 
pracowników urzędów admi-
nistracji rządowej, do której 
zaliczają się też pracownicy 
biur paszportowych. Wobec 
powyższego informujemy, 
że w dniach: 16 czerwca i 14 
sierpnia br. punkt przyjmowa-
nia wniosków paszportowych 
i wydawania dokumentów 
paszportowych zlokalizowany 
w bu dynku Starostwa Powia-
towego w Wodzisławiu Ślą-
skim przy ul. Pszowskiej 92a 
będzie nieczynny.

Jak co roku powiatowe szkoły wspólnie z Wydziałem 
Oświaty Starostwa proponują bogatą ofertę kształ-
cenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Wodzisławski.
– Wybór przyszłej szkoły to trudna i ważna decyzja, któ-
ra może zaważyć na całym późniejszym życiu. Dlatego, 
aby pomóc w tym niezwykle istotnym wyborze, przygo-
towaliśmy dla absolwentów gimnazjów jak i ich rodziców informator z ofertą edukacyjną 
na rok szkolny 2017/2018. Mamy nadzieję, że wiedza o rodzajach i typach szkół ponadgim-
nazjalnych i ponadpodstawowych pozwoli gimnazjalistom dokonać rozsądnego wyboru 
szkoły, w której będą uczyć się zawodu lub przygotowywać do dalszej edukacji na studiach 
wyższych – możemy przeczytać we wstępie do publikacji.
W bieżącym roku – wzorem lat ubiegłych – nabór do szkół ponadgimnazjalnych będzie 
się odbywał drogą elektroniczną, sam zaś informator – poza wersją elektroniczną, którą 
można pobrać z naszej strony – trafił też do wszystkich gimnazjów w powiecie wodzi-
sławskim. W tym roku informator wzbogacono o informacje na temat możliwości 
dojazdu do konkretnych szkół środkami komunikacji publicznej tak, aby jeszcze 
bardziej ułatwić młodym ludziom podjęcie decyzji o wyborze szkoły.
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Pasmo sukcesów powiatowych szkół
W kwietniu nie było tygodnia, by nie napływały informacje o kolejnych sukcesach uczniów powiatowych szkół.

Po zwycięstwie Pawła Długosza 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEK-
TRA oraz w organizowanej przez Aka-
demię Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elek-
tronicznej, kolejny uczeń Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 
Paweł Górecki, po raz drugi stanął na 
podium Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Budowlanych. Przed rokiem był 
drugi w Polsce, w tym roku sięgnął po 
najwyższą nagrodę i został mistrzem. 
Dwoje innych uczniów wodzisławskiej 
„Budowlanki”, którzy z olimpijskimi 
zadaniami budowlanymi zmagali się po 
raz pierwszy, również uzyskało bardzo 
dobre wyniki. Agnieszka Salamon zaję-
ła 5. miejsce, a Szymon Gęsty uplaso-
wał się na 14. miejscu. Inny uczeń – Filip 
Giemza z technikum informatycznego 
zajął III miejsce w XV Wojewódzkim 
Konkursie Poezji Zbigniewa Herberta, 
zaś Paweł Karnówka zwyciężył w dru-

giej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Energetyce Odnawialnej.
Klaudia Kiełkowska z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. po 
raz drugi w historii stanęła na najwyż-
szym stopniu podium autorskiego kon-
kursu Roberta Sowy „Kulinarny talent 
2017”. Ten prestiżowy konkurs, który 
pozwala odkryć wybitne zdolności 
wśród rozpoczynających życie zawo-
dowe kucharzy do 23. roku życia, odby-
wał się podczas 21. Międzynarodowych 
Targów Gastronomicznych EuroGastro 
2017 – najważniejszych i największych 
targów branży HoReCa.
Zadaniem konkursowiczów było przy-
gotowanie w ciągu 30 minut(!) 8 porcji 

oryginalnego pod względem smaku, 
a jednocześnie eleganckiego i wykwint-
nego dania, w którym w roli głównej 
wystąpił filet ze skrei – norweskiego 
dorsza zimowego. Swoją potrawą Klau-
dia zachwyciła nie tylko celebrytów, ale 
również profesjonalistów. Doceniono 
smak ryby, niesamowitą czarną socze-
wicę, maślany sos i oryginalny kawior 
z malin, który postawił kropkę nad i. 
W nagrodę Klaudia oprócz statuet-
ki i tytułu „Kulinarnego talentu 2017” 
otrzymała liczne nagrody, a przede 
wszystkich została zaproszona do eki-
py reprezentacji Polski juniorów na 
tegoroczną Olimpiadę Gastronomiczną 
w Erfurcie.
W połowie miesiąca napłynęła informa-
cja, że uczennica Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 
Laura Jeleń, zdobyła tytuł laureatki 40. 
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Nie-
mieckiego, mającej miejsce, jak co roku 
w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz 
Katedrze Skandynawistyki w Poznaniu. 
W poprzednim roku szkolnym Laura 
również znalazła się w ścisłym gronie 
finalistów tejże olimpiady.
Myli się ten, kto sądzi, że to koniec 
dobrych wiadomości. 12 kwietnia pod-
czas Międzynarodowego Konkursu 
Gastronomicznego Gastro-Makro-Reti-
go Cup 2017 w czeskim Prerovie ucznio-
wie klasy pierwszej technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych Zespołu 
Szkół Ekonomicznych Patrycja Man-
dera i Łukasz Skowron zdobyli indy-
widualnie dwa srebrne medale. Dzię-

ki temu sukcesowi nasz „Ekonomik” 
zakwalifikował się do przyszłorocznych 
finałów Międzynarodowego Konkursu 
Młodych Talentów Gastronomii Bidvest 
Cup 2018 w Brnie.
Przypomniał o sobie też Paweł Dłu-
gosz. Po zajęciu pierwszego miejsca 
w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej EUROELEKTRA, ponow-
nie zdeklasował rywali, zdobywając 
100 punktów w klasyfikacji generalnej 
Olimpiady Wiedzy Technicznej (kolej-
ny z zawodników zdobył o 25 punk-
tów mniej…) i po raz drugi w tym roku 
szkolnym stanął na najwyższym stop-
niu podium ogólnopolskich zawodów. 
Paweł wywalczył złoto w grupie elek-
tryczno-elektronicznej Olimpiady Wie-
dzy Technicznej i po raz szósty został 
laureatem olimpiady ogólnopolskiej 
(cztery pierwsze miejsca, jedno drugie 
i jedno czwarte), a więc zdobył już szó-
sty indeks uczelni wyższej. Kolejny laur 
dla Zespołu Szkół Technicznych zdobyli 

Phillip Musioł, Mateusz Balawajder 
i Szymon Lipiński, którzy pokonali ok. 
10 tys. konkurentów i zostali laureata-
mi Ogólnopolskiego Konkursu „Przed-
siębiorczy na rynku finansowym”.
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Forum Przedsiębiorczości: wodzisławski „Ekonomik” 
ramię w ramię z pracodawcami
26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. odbyło się IV Szkolne Forum Przedsiębior-
czości pod hasłem: „Ekonomik i pracodawcy – wspólne kształcenie do działań w biznesie”.

Myślą przewodnią Szkolnego Forum Przedsiębiorczości było pod-
kreślenie roli pracodawców w procesie kształcenia zawodowego. 
Po raz czwarty do wspólnych rozmów zaproszono przedstawicie-
li lokalnych firm: banków, biur rachunkowych, biur podróży, hote-
li, restauracji, przedsiębiorstw branży informatycznej, usługowo 
– handlowej, a także przedstawicieli urzędów. Zebranych gości 
powitała dyrektor szkoły Maria Lach, która prezentując działa-
nia, sukcesy i innowacje Zespołu Szkół Ekonomicznych, zwróciła 
uwagę na inicjatywy szkoły wynikające z potrzeb rynku pracy.

Otwarcia spotkania dokonała członkini zarządu odpowiedzial-
na za oświatę Danuta Maćkowska, a także naczelnik Wydzia-
łu Oświaty Katarzyna Zoellner-Solowska. Obie podkreślały 
wagę wzajemnej współpracy szkół i pracodawców oraz dzię-
kowały za różnorodne jej przejawy. Z kolei zaproszeni goście 
w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na to, jak ważne są 

wspólne działania wodzisławskiego Ekonomika i pracodaw-
ców dla potrzeb rynku pracy.
Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Henryk 
Herman, przedstawił założenia funkcjonowania klasy patro-
nackiej. Zwrócił uwagę na korzyści wynikające z objęcia patro-
natem klas, które stanowią gwarancję dla szkoły na zaistnienie 
na rynku edukacyjnym.
Na temat znaczenia kształcenia zawodowego w kreowa-
niu kariery zawodowej i postaw przedsiębiorczych wykład 
wygłosił Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowi-
cach Grzegorz Sikorski.
Istotnym punktem forum były dyskusje panelowe nauczycie-
li przedmiotów zawodowych z lokalnymi przedsiębiorcami na 
temat form współpracy z pracodawcami i instytucjami. Nauczy-
ciele i pracodawcy dzielili się swoją wiedzą i praktycznymi 
doświadczeniami, wymieniali uwagi i wnioski, które niewątpli-
wie przyczynią się do wzbogacenia kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół Ekonomicznych i przygotowania młodych ludzi 
do roli nowoczesnych i aktywnych pracowników.
Z kolei stażyści uczestniczący w projekcie „Europejski staż – 
szansą na aktywną przyszłość” podzielili się swoimi wraże-
niami płynącymi z tej formy aktywizacji zawodowej.
Zwieńczeniem IV Szkolnego Forum Przedsiębiorczości było 
podpisanie przez szkołę porozumienia o współpracy z kolej-
nymi firmami. Do grona przedsiębiorców kooperujących 
z wodzisławskim Ekonomikiem dołączyły: Unity Line sp. 
z o.o., Warido Accounting sp. z o.o, Gościniec Wodzisławski 
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei uczniowie Technikum nr 1 
im. Piastów Śląskich, które wchodzi 
w skład Powiatowego Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śląskim Bartłomiej 
Brzenczek i Daniel Gorzolnik suk-
cesem zakończyli udział w konkursie 
Młody Lider Innowacji Województwa 
Śląskiego 2017.
Michał Lampert, Jan Ferdyan i Rafał 
Ryba z I LO zwyciężyli natomiast w 
III Wrocławskim Dniu Młodego Elek-
tryka zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Wrocławskiej. Z kolei na przełomie 
miesięcy uczniowie z Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.: 

Marek Popek, Michał Zawiła i Kamil 
Pawłowski wzięli udział w Między-
narodowym Konkursie Projektowym 
„Mezinárodní den strojařů”, jaki został 
zorganizowany w Planetarium w 
Ostrawie. Zaprezentowali tam opra-
cowany przez siebie model katapulty, 
który swoją innowacyjnością i mery-
toryczną obudową zachwycił Cze-
chów do tego stopnia, że ostrawska 
telewizja POLAR większą część relacji 
z konkursu poświęciła właśnie jemu. 
Nasi reprezentanci ostatecznie zajęli 
trzecie miejsce, co biorąc pod uwagę 
liczbę zgłoszonych projektów należy 
uznać za spory sukces.
Wszystkim uczniom i ich opiekunom 
serdecznie gratulujemy!

Maj – miesiąc 
matur
28 kwietnia odbyły się uroczysto-
ści pożegnania najstarszych roczni-
ków liceów i techników w powiecie 
wodzisławskim.  Młodzi ludzie kilka 
dni później przystąpili do egzaminu 
dojrzałości.

Jako pierwsi ze szkołą żegnali się abi-
turienci Zespołu Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śląskim, popularnie 
nazywanego „Budowlanką”. Z młodzie-
żą, rodzicami i nauczycielami spotkał się 
tam wicestarosta Grzegorz Kamiński, 
który pogratulował szkole licznych 
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sukcesów w mijającym roku szkolnym, młodzieży zaś 
życzył połamania piór na maturze oraz pomyślnej przyszłości. 
Wyjątkowy charakter miało także pożegnanie najstarszych 
roczników w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – ta naj-
młodsza w powiecie szkoła, powstała po połączeniu Zespo-
łu Szkół Zawodowych i Powiatowego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego, żegnała bowiem swoich abiturientów po raz 
pierwszy. W akademii prócz rodziców, młodzieży i grona 
pedagogicznego wzięli udział również przedstawiciele pra-
codawców i organizacji ich zrzeszających, a także reprezen-
tanci uczelni wyższych. W PCKZiU po raz pierwszy podczas 
jednej uroczystości doceniono zarówno uczniów opuszcza-
jących szkoły młodzieżowe, jak i szkoły dla dorosłych.

Jak zawsze w niebanalny sposób postanowiła pożegnać się 
ze szkołą młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śląskim, w skład którego wchodzi m.in. II 
Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz 
Liceum Plastyczne. Uczniowie zaprezentowali oryginalny pro-
gram artystyczny, podczas którego najstarszym rocznikom 
wręczono świadectwa oraz wyróżnienia za laury zdobyte w róż-
norakich konkursach, zaś nauczycielom – kwiaty. Z młodzieżą 
„Tischnera” spotkała się członkini zarządu odpowiedzialna za 
oświatę Danuta Maćkowska, która w imieniu władz powiatu 
nie tylko dziękowała i gratulowała szkole osiągnięć mijającego 
roku, ale też pożegnała odchodzącą dyrektor szkoły Annę Bia-
łek oraz powitała jej następcę – Wojciecha Komorka, który 
zwyciężył w ogłoszonym przez zarząd powiatu konkursie.

Danuta Maćkowska obecna była również w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz w Ryduł-
towskim Centrum Kultury, gdzie odbyła się uroczystość 
zakończenia szkoły przez najstarsze klasy Liceum Ogól-

nokształcącego im. Noblistów Polskich. Tam również – 
podobnie jak we wszystkich szkołach – doceniono prymu-
sów oraz uczniów, którzy w trakcie swej trzyletniej edukacji 
w jakiś sposób przysłużyli się szkole. Rydułtowską młodzież 
odwiedziła z okazji zakończenia edukacji w szkole ponad-
gimnazjalnej m.in. burmistrz Rydułtów Kornelia Newy wraz 
ze swoim zastępcą Marcinem Połomskim.
W kameralnej uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim w marynistycz-
nej scenerii udział wzięła nie tylko społeczność szkolna, ale 

również zaproszeni goście. Wśród nich m.in. przedstawicie-
le firmy Unity Line, na której promach morskich uczniowie 
„Ekonomika” odbywają praktyki, a także Warido Accounting 
sp. z o.o., z którą szkoła podpisała umowę o współpracy.
Sporo gości przybyło również na akademię w najstarszym 
wodzisławskim liceum – I Liceum Ogólnokształcącym 
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Z młodzieżą i gronem 
pedagogicznym spotkał się m.in. senator Adam Gawęda, 
ks. prał. Bogusław Płonka czy prezes Wodzisławskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwiga Holeczek-Wojdat. 
W okolicznościowych przemówieniach zarówno dyrek-
tor szkoły Janina Rurek, jak i naczelnik Wydziału Oświa-
ty starostwa Katarzyna Zoellner-Solowska, podkreślały 
znaczenie tego etapu w życiu młodych ludzi, jakim jest 
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ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej. 
ks. Płonka wspominał z kolei, że przed kilkoma 
dniami w murach szkoły odbyła się rocznico-
wa uroczystość 40 lat po maturze jego rocz-
nika i nadal pamięta, jakie emocje mu wtedy 
towarzyszyły. Zapewnił też młodzież o swo-
im wsparciu oraz zaprosił przed egzamina-
mi maturalnymi na tradycyjne nabożeństwa 
w intencji dobrze zdanych egzaminów.
W sumie do tegorocznej matury w szkołach 
ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskie-
go przystąpiło 1177 uczniów, w tym 959 tego-
rocznych abiturientów.
Za wszystkich trzymamy kciuki i wszystkim życzymy 
powodzenia.


