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Prezydent RP odwiedził nasz powiat!

Prezydent Andrzeja Duda spotkał się też w Starostwie Powiatowym w Wodzisła-
wiu Śl. z parlamentarzystami oraz samorządowcami. Punktualnie o godz. 17:00 na 
wodzisławskim Rynku w asyście parlamentarzystów, Wojewody Śląskiego Jaro-
sława Wieczorka, urzędników z Kancelarii Prezydenta oraz władz powiatu i gmin 
spotkał się z mieszkańcami miasta i powiatu.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację oraz godny przebieg 
pierwszej wizyty urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w powiecie 
wodzisławskim.
Słowa podziękowania kierujemy w szczególności do mieszkańców, 
którzy przyszli na wodzisławski Rynek, młodzieży i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych, orkiestr, majoretek, zespołu muzycznego, Koła 
Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach oraz harcerzy.

Na zaproszenie starosty Ireneusza Serwotki 9 października w powiecie wodzi-
sławskim gościliśmy Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Głowa państwa m.in. 
złożyła kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich oraz tablicą upamięt-
niającą mieszkańców ziemi wodzisławskiej, którzy zginęli w walce o wolność 
i niepodległość oraz w obozach koncentracyjnych.
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W powiecie ruszyły kolejne inwestycje
W wodzisławskim starostwie zostały podpisane umowy na realizację dwóch ważnych inwestycji. Pierwsza to modernizacja 
ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach, a druga – wykonanie termomodernizacji 
budynku przychodni specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śląskim.

Starosta Ireneusz Serwotka podkreślał jak istotna jest reali-
zacja tych zadań, która w efekcie przyniesie też wymierne 
oszczędności, w tym m.in. obniżenie kosztów ogrzewania, 
a co za tym idzie również mniejsze zatrucie środowiska. 
Umowę dotyczącą DPS Gorzyce (w obecności członków 
zarządu powiatu, sekretarza i skarbnika) z prezesem Mar-
kiem Wachelką z firmy INERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Częstochowie podpisał starosta i w imieniu DPS jego 
dyrektor Ryszard Nawrocki.
Projekt pn. „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach” współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś prioryte-
towa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność ener-
getyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicz-
nej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.3. Efektywność energe-

tyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej – RIT. Koszt prac wykonywanych przez firmę 
INERGIS będzie wynosił 2.617.829,87 zł.

Kolejne nowoczesne pracownie w powiatowych szkołach
Już wkrótce sześć szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski wzbogaci się o nowoczesne pracownie 
do prowadzenia zajęć zawodowych w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy. Wszystko dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. z unijnych środków.

Projekt „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem 
zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu 
Wodzisławskiego” ma wartość ponad 3 mln zł, z czego 
unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 
to 2,6 mln zł. Jego celem jest zwiększenie stopnia dosto-
sowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych 
powiatu wodzisławskiego do oczekiwań rynku pracy.

W ramach projektu powstanie w sumie 21 pracowni i labora-
toriów szkolnych z pełnym wyposażeniem. W Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim powstanie pracownia 

urządzeń techniki komputerowej, pracownia lokalnych sieci 
komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pra-
cownia aplikacji internetowych oraz pracownia elektrotechniki 
i elektroniki. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzi-
sławiu Śląskim – pracownia organizowania i prowadzenia 
sprzedaży, pracownia hotelarska, pracownia techniki biuro-
wej, pracownia obsługi gości, pracownia obsługi turystycznej. 
Z kolei w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – pracownia badań 
środowiska, pracownia chłodnictwa i klimatyzacji, pracownia 
eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, pracow-
nia instrumentalna i pomiarów technicznych, pracownia tech-
nologii, pracownia rysunku technicznego.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach 
wzbogaci się o pracownię do rejestracji obrazu i ciemnię 
fotograficzną, a także o pracownię obsługi gości, a Bran-
żowa Szkoła I stopnia w Radlinie o pracownię elektro-
techniki i elektroniki oraz pracownię rysunku technicznego. 
Z kolei w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszo-
wie powstanie pracownia komputerowych technik multi-
medialnych oraz pracownia diagnostyki samochodowej. 
Zakończyły się już prace budowlane w szkołach. Trwają 
natomiast procedury przetargowe związane z dostawą 
i montażem wyposażenia nowych pracowni.

dokończenie na str. 6
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Powiatowy Rajd Rowerowy 
przejechał drogami powiatu
Kilkuset rowerzystów już po raz dziewiętnasty pokonało trasę tegorocznego 
Powiatowego Rajdu Rowerowego.
Rowerzyści w tym roku mieli do pokonania trasę o długości 28 kilometrów. Podczas 
całej imprezy nad ich bezpieczeństwem czuwali strażacy z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pszowie, członkowie Sekcji Turystyki Rowerowej „Koło” z Pszowa, 
policjanci oraz służba medyczna. W sumie podczas rajdu odnotowano cztery awarie 
techniczne oraz dwie interwencje medyczne, ale nikomu nic poważnego się nie stało.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w rajdzie i zapraszamy w przy-
szłym roku na jubileuszowy XX rajd.

Jak umierały kopalnie
Nakładem Fundacji Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Węglowym, przy finansowym wsparciu m.in. Powiatu 
Wodzisławskiego, ukazała się książka poświęcona historii nieczynnych już zakładów górniczych ziemi wodzisławskiej 
i rybnickiej.

Wydawnictwo pt. „Jak umierały kopal-
nie” to praca zbiorowa pod redakcją 
Andrzeja Kapłanka. Zawiera 18 arty-
kułów poświęconych historii górnictwa 
w tzw. okręgu rybnickim oraz jedenastu 
kopalń: KWK „Reden”, KWK „Fryderyk”, 
KWK „Ignacy”, KWK „Rymer”, KWK „Żory”, 
KWK „Anna”, KWK „1 Maja”, KWK „Morci-
nek”, KWK „Moszczenica”, KWK „Dębień-
sko”, KWK „Szczęście Beaty”.
Jak podkreśla prof. dr hab. inż. Stanisław 
Duży z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
Rybnicki Okręg Węglowy w powszech-
nej opinii kojarzy się z kopalniami węgla 
kamiennego budowanymi po 1945 roku 
i dynamicznym rozwojem miast z tym 
związanych takich jak Rybnik, Jastrzębie-
Zdrój, Wodzisław Śląski czy Żory. Jednak 
region ten związany jest z górnictwem 
węgla kamiennego już od ponad 200 
lat, a ludzie żyjący na tym terenie byli 
świadkami różnych procesów gospodar-
czych, od budowy małych kopalń wydo-
bywających złoże zalegające na małych 
głębokościach, poprzez gwałtowną roz-
budowę branży po likwidację branży. – 
Książka została napisana przez świadków 
procesów zachodzących w górnictwie 
węgla kamiennego w zachodnim subregio-
nie województwa śląskiego (…) i obejmuje 

historię kopalń eksploatujących węgiel 
kamienny od XVIII do końca I dekady XXI 
wieku. (…) Każda kopalnia została opisana 
według jednego schematu, a mianowicie 
narodziny kopalni, eksploatacja, likwidacja 
kopalni i spuścizna po działalności kopalni 
– wyjaśnia w swojej recenzji prof. Duży.
Książka jest unikalnym dokumentem 
obrazującym funkcjonowanie górnic-
twa w Subregionie Zachodnim i z tego 
powodu to pozycja obowiązkowa 
w biblioteczkach nie tylko historyków 
czy rodzin górniczych. – Polecam ją 
wszystkim tym, którzy interesują się histo-
rią swojej „Małej Ojczyzny” oraz genezą 
dóbr cywilizacyjnych – zachęca prof. Duży. 
Książkę, która ukazała się w nakładzie 
1500 egzemplarzy, można nabyć m.in. 
w wodzisławskim Muzeum czy Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Wodzisławiu Śl., a także innych 
miejscach (informacja na ten temat jest 
dostępna w Fundacji).
Jak podkreśla prezes Fundacji Kopalń 
Zlikwidowanych ROW Ryszard Fuchs, 
całkowity dochód ze sprzedaży publi-
kacji zostanie przeznaczony na utwo-
rzenie szlaku nieistniejących już kopalni 
ziemi wodzisławskiej i rybnickiej, po 
których pozostało sporo spuścizny 

materialnej, m.in. obiekty budowlane 
zaprojektowane przez Hansa Poel-
ziga – światowej sławy architekta doby 
modernizmu. Na szlaku mają znaleźć się 
również zlikwidowane kopalnie ziemi 
wodzisławskiej: „Fryderyk” w Kolo-
nii Fryderyk (gm. Gorzyce), „Reden” 
w Radlinie, „Anna” w Pszowie oraz 
„1 Maja” w Wodzisławiu Śl. Zachęcamy 
do lektury!
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W PCKZiU powstaje Ośrodek 
Rozwoju Młodych Kadr
Dzięki środkom unijnym Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Wodzisławiu Śl. – szkoła dysponująca jedną z najnowocześniejszych 
baz dydaktycznych w regionie – już wkrótce wzbogaci się o kolejne nowoczesne 
obiekty. Dzięki temu w powiecie wodzisławskim powstaje Ośrodek Rozwoju 
Młodych Kadr z prawdziwego zdarzenia.
Latem podpisano umowę na wykona-
nie robót budowlanych, które zakoń-
czyły się we wrześniu. Trwają jesz-
cze jednak procedury przetargowe 
związane z zakupem wyposażenia 
niezbędnego do uruchomienia pra-
cowni mikrobiologicznej, pracowni 
montażu, projektowania, programo-
wania i obsługi urządzeń oraz syste-
mów mechatronicznych, pracownia 
programowania obrabiarek sterowa-
nych numerycznie, a także warsztaty 
szkolne ze stanowiskami do obróbki 
cieplnej, plastycznej, ręcznej i mecha-
nicznej. Przewidywana całkowita 
wartość projektu to prawie 3,1 mln zł 

z czego dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej – Europejski Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego to 2,6 
mln zł.

W ZPSWR 
jeszcze ładniej 
i bezpieczniej!
W Zespole Placówek Szkolno-Wychowaw-
co-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim 
zakończono prace związane z przystosowa-
niem budynku do obowiązujących wymagań 
przeciwpożarowych. Obiekt został też przy 
okazji „odświeżony” kolorystycznie, dzięki 
czemu dzieci i młodzież o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych uczą się nie tylko w bez-
piecznych, ale i estetycznych warunkach.

W ramach przedsięwzięcia budynek 
szkoły został podzielony na sześć stref 
pożarowych oddzielonych przegrodami 
i drzwiami ogniotrwałymi. W obiekcie 
została też zainstalowana sygnalizacja 
pożarowa, a klatki schodowe na każdej 
kondygnacji zostały zabudowane kur-
tynami dymowymi oraz zamknięte od 
strony korytarzy i pomieszczeń drzwiami 
przeciwpożarowymi z samozamyka-
czami. Dodatkowo na klatkach urucho-
miono instalację oddymiającą.
W obiekcie powstały też trzy nowe wyj-
ścia w łącznikach, a korytarze w przej-
ściach pomiędzy segmentami na parte-
rze budynku przedzielono przegrodami 
z drzwiami dymoszczelnymi. Istniejące 
okna i drzwi zostały zaś wymienione lub 
zmodernizowane tak, aby w większym 
stopniu niż dotychczas gwarantować 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Zmienił się też nieco sposób zagospo-
darowania otoczenia szkoły po to, by 
dostosować do wymogów również 
drogę przeciwpożarową.
Inwestycja została zrealizowana ze środ-
ków Powiatu Wodzisławskiego oraz 
dofinansowania pozyskanego przez 
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 
Śl. ze środków PFRON. Łączna war-
tość przedsięwzięcia sięgnęła kwoty 
1,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 523 tys. zł.

Po raz dwunasty niepełnosprawni 
bawili się w rytmie bluesa
W piątek 8 września 2017 r. Olza popłynęła dźwiękami bluesa. Niepełnosprawni 
bawili się na koncercie „Blues dla niepełnosprawnych”.

Podobnie jak w poprzednich latach kon-
cert odbył się na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego „Olza”. Imprezę otworzył 
starosta Ireneusz Serwotka, życząc 
wszystkim dobrej zabawy.
Gwiazdą XII edycji imprezy był Kaje-
tan Drozd, który zagrał dla pod-
opiecznych 29 ośrodków dla osób 
niepełnosprawnych z Powiatu Wodzi-
sławskiego i całego województwa Ślą-
skiego. Dodatkową atrakcją był pokaz 

tańca liniowego w wykonaniu Stowa-
rzyszenia „Wodzisławski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku”.
Dla osób niepełnosprawnych impreza 
jest nie tylko świetną okazją do inte-
gracji, ale przede wszystkim, poprzez 
umożliwienie dostępu do powszech-
nych form zabawy i rozrywki, daje im 
możliwość prowadzenia normalnego 
życia. Koncert jest dla tych osób szansą 
na aktywne uczestnictwo w życiu 

kulturalnym regionu 
i pozwala na bezpośredni 
kontakt z wybitnymi arty-
stami z czołówki polskiej 
sceny bluesa. Już teraz 
zapraszamy na „szczę-
śliwą” trzynastą edycję 
imprezy w przyszłym roku. 
Organizatorem imprezy 
był Powiat Wodzisławski. 
Patronat medialny: Nasze 
Sprawy, Radio90, TVP 3 
Katowice, Nowiny Wodzi-
sławskie, Nowiny.pl.
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Powiat inwestuje w młodzież
Dzięki unijnemu projektowi „Młode kadry naszą przyszło-
ścią” trzystu uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
wodzisławskiego poszerza swoje kwalifikacje zawodowe 
i kompetencje na rynku pracy.
Celem inicjatywy jest poprawienie jakości edukacji w szko-
łach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we 
współpracy z otoczeniem, a w szczególności z pracodawcami, 
poprzez udział młodzieży w zajęciach z doradztwa eduka-
cyjno – zawodowego, kursach zawodowych oraz praktykach 
i stażach u lokalnych pracodawców. W projekcie bierze udział 
łącznie 300 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzi-
sławiu Śląskim, Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Ślą-
skim, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Wodzisławiu Śląskim, Branżowej Szkoły I stopnia 
w Radlinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach.
W minionym roku szkolnym 58 uczniów już ukończyło zajęcia 
z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto zakończył 
się pierwszy etap realizacji kursów kwalifikacyjnych, m.in. kurs 
kelnerski I stopnia, kurs doradcy dietetycznego, kurs obsługi 
koparki jednonaczyniowej o masie do 25 ton klasa III, kurs na 
uprawnienia elektryczne – eksploatacja urządzeń oraz insta-
lacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV – zakres 
podstawowy, kurs fotografii nocnej i ślubnej, kurs przedłużania 
i zagęszczania włosów oraz kurs spawania stali niestopowych 
elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG. W sumie 
w tym roku aż 95 młodych ludzi zakończyło udział w kursach, 
uzyskując kwalifikacje zawodowe. Dalsza grupa 70 uczniów 
wzięła udział w stupięćdziesięciogodzinnych stażach i prakty-
kach zawodowych u lokalnych pracodawców, m.in. w biurach 

rachunkowych, firmach budowlanych, biurach architektonicz-
nych, laboratoriach, warsztatach samochodowych, zakładach 
fryzjerskich, zakładach grafiki komputerowej, Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych, firmie plastyki użytkowej, banku, firmach 
instalacji sanitarnych, kancelariach podatkowych, firmach infor-
matycznych i produkcyjnych oraz na kopalni. Nie robili tego 
za darmo. Ze starostwa otrzymywali specjalne stypendium 
finansowe.
Dzięki udziałowi w oferowanych formach wsparcia młodzież 
ma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych 
oraz poszerzenia wiedzy jak poruszać się po rynku pracy. 
Ponadto biorąc udział w stażach i praktykach, zdobywa 
doświadczenie w naturalnych dla danego stanowiska pracy 
warunkach.

Nowe samochody 
dla ZAZu i DPSu
Dzięki staraniom Powiatu Wodzisławskiego dwie jednostki zaj-
mujące się aktywizacją i wsparciem osób z niepełnosprawno-
ściami: Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych 
w Wodzisławiu Śl. oraz Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach już 
wkrótce wzbogacą się o nowe samochody.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznał w ramach programu „Wyrównywania różnic między 
regionami III – obszar D” kwotę 79,2 tys. zł dla ZAZ z przeznacze-

niem na zakup mikrobusa 
dziewięcioosobowego 
przystosowanego do 
przewozu osób na wóz-
kach. DPS w Gorzycach na 
to same działanie otrzyma 
70,3 tys. zł.
Dodatkowo dzięki pozy-
skanym z PFRON środkom 
w Domu Pomocy Spo-

łecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu 
Śl. budowana jest nowa winda dla osób niepełnosprawnych. 
Inwestycja zostanie ukończona jeszcze w tym roku.

W przychodni też będą zmiany…
Drugą umowę, tym razem na termomodernizację zespołu 
przychodni specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. podpisał ze 
strony powiatu starosta i dyrektor Powiatowego Zakładu 
Zarządzania Nieruchomościami Grzegorz Stankiewicz 
z firmą Toman. Koszt wykonanych prac będzie wynosił 
1.629.237,52 zł. Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku 
przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śląskim” współfinan-
sowany jest z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie 
pożyczki i dotacji.
W ramach inwestycji mają zostać docieplone ściany zewnętrzne 
oraz ściany piwniczne, a także wymieniona zostanie stolarka 
okienna i drzwiowa. Dodatkowo wzmocniona ma zostać izo-
lacja dachu oraz wyremontowane schody. Wykonana zostanie 
też pochylnia dla osób niepełnosprawnych ze stali ocynkowa-
nej z balustradami i podestami, a elewacja jednej z najwięk-
szych przychodni w powiecie zyska nowy wygląd. Planowany 
termin zakończenia prac to czerwiec 2018 r.
Inwestycja przyczyni się do ograniczenia o połowę emisji sub-
stancji niepożądanych do powietrza, w sumie o ok. 96 ton rocz-
nie. Jednocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie obiektu na 
energię cieplną o ok. 1 001 GJ/a.

Dokończenie artykułu ze str. 3 „ W powiecie ruszyły kolejne inwestycje”.
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Andaluzja zdobyta! Ekonomik liderem Erasmusa!
Dobiegają końca kolejne zagraniczne staże realizowane przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu 
Śląskim. Grupa 18 młodych ludzi miała niepowtarzalną okazję uczestniczenia w trzytygodniowych stażach – tym razem 
w hiszpańskiej Granadzie.

Celem wyjazdu było doskonalenie umiejętności zawodo-
wych i językowych oraz kształtowanie pozytywnych postaw 
społecznych i poszerzanie horyzontów kulturowych mło-
dzieży. Uczniowie technikum hotelarskiego, informatycznego 
i obsługi turystycznej mieli szansę porównania środowiska 
pracy i wymagań hiszpańskich pracodawców z normami pol-
skimi. W wolnym czasie uczniowie zwiedzali południe Hiszpa-
nii – Granadę z jej arabskim dziedzictwem, kosmopolityczną 
Sewillę oraz nadmorskie miasteczko Nerja.
W trakcie praktyk uczniów odwiedziła dyrektor szkoły Maria 
Lach oraz kierownik szkolenia praktycznego Aleksandra Zie-
lonka. Podczas rozmów z opiekunami praktykantów ze strony 
gospodarzy padało zazwyczaj jedno słowo – „perfecto”. 
Tym właśnie słowem najczęściej określali naszych uczniów 
zagraniczni pracodawcy. Podkreślali ich dużą wiedzę meryto-
ryczną, umiejętności zawodowe, a także duże zaangażowanie 
w wykonywane czynności.
Projekt „Staże zagraniczne – synergia pracy, nauki i doświad-
czeń zawodowych” to już siódmy projekt mobilności reali-
zowany w Zespole Szkół Ekonomicznych, w ramach którego 
młodzież ma możliwość wyjazdu na staże do Francji, Hiszpanii 
i Niemiec. Szkoła pozyskała na te działania 497 318,74 złotych. 
To jednak nie koniec. Uczniowie wodzisławskiego Ekonomika 
mają szansę wyjazdu na kolejne staże w ramach nowego pro-
jektu. Tym razem mowa o „W poszukiwaniu nowych możliwości 
– Ekonomik na zagranicznych stażach”, opiewającym na kwotę 
577 990 złotych, który pozwoli młodzieży na poszerzenie swo-
ich kompetencji w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii.
Między innymi dzięki takim przedsięwzięciom Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. zyskał opinię jednego z kra-
jowych liderów w zakresie skutecznego pozyskiwania środ-
ków unijnych na rozwój kwalifikacji zawodowych młodzieży. 
Dzięki temu Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprosiła 
wodzisławski Ekonomik do udziału w tegorocznej konferencji 
„Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształ-
cenia zawodowego”, promującej ideę Europejskiego systemu 
akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkole-
niu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocatio-
nal Education and Training).

Przez jeden wieczór ponownie byli w Raju…

Ekspozycja zamknięta została finisa-
żem 21 października. Wtedy to w jed-
nej galerii spotkały się dwie rzeczy-
wistości artystyczne. Ikonom, które 
młodzież oraz pedagodzy pisali 
w ciągu minionego roku, towarzyszyły 
bowiem grafiki. O projekcie warsz-
tatów ikonograficznych opowiadały 
zaproszonym gościom jego uczest-
niczki, uczennice klasy drugiej Liceum 
Plastycznego: Krystyna Kasperko-
wiak i Anna Matys. W swojej wypo-
wiedzi wielokrotnie podkreślały one 
jak ważne w tworzeniu jest zaanga-
żowanie duchowe. Całość zwieńczył 
bogaty program muzyczny od jaz-

zowych standardów w wykonaniu 
Pauliny Kaźmierczak, po nastrojowe 
ballady Sary Polny, Patrycji Sobie-
rańskiej (przy akompaniamencie 
Rafała Rodzonia) i Aleksandra Zie-
leźnego.
– Mamy nadzieję, a właściwie – bez fał-
szywej skromności – pewność, że każ-
demu, kto tęsknił za Rajem, za doskonałą 
pełnią i jednością, jaka była udziałem 
pierwszej ludzkiej pary, za powrotem do 
stanu przed upadkiem, udało się zaspo-
koić wewnętrzny głód w tym wyjątko-
wym spotkaniu z widzialną i niewidzialną 
świętością ikony – podkreśla wyjątko-
wość wydarzenia Patrycja Swierczyna, 

nauczycielka, organizatorka wystawy, 
a zarazem autorka jednej z ikon. W fini-
sażu wystawy, który przyciągnął sporą 
rzeszę miłośników sztuk plastycznych 
w regionie, wziął udział m.in. wicesta-
rosta Grzegorz Kamiński i przewodni-
czący komisji oświaty, kultury i sportu 
Andrzej Kania.

Przez jeden wieczór byliśmy znów w Raju… – w ten sposób o wystawie ikon i gra-
fik uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego Wodzisławiu Śląskim pt. „Inspi-
rowane ciszą”, która prezentowana była od 16 października w Industrialnym 
Centrum Kultury przy Zabytkowej Kopalni Ignacy, mówili zaproszeni goście.
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Nowe autobusy ruszyły w trasę
We wrześniu symbolicznie zostały przekazane dla PKS Racibórz kolejne 
dwa nowoczesne autobusy, które wyjechały w trasę na liniach organi-
zowanych przez Powiat Wodzisławski.

Są to pojazdy czeskiej marki SOR CN12.3. Autobusy są niskopodłogowe, 
posiadają rampę oraz miejsce wydzielone dla wózków. Są wyposażone 
w klimatyzację, posiadają silnik spełniający normy spalin Euro 6 i spalają 
tylko około 23 litry paliwa na 100 km. Koszt zakupu to około 1,5 mln zł. Klu-

czyki do nowych auto-
busów oraz dowody 
rejestracyjne prezesowi 
PKS Racibórz Damia-
nowi Knurze wręczył 
starosta wodzisławski 
Ireneusz Serwotka, sta-
rosta raciborski Ryszard 
Winiarski i członek 
zarządu powiatu Leszek 
Bizoń.
Starosta raciborski cie-
szy się ze współpracy 

z Powiatem Wodzisławskim, dzięki której PKS może się rozwijać. Z kolei staro-
sta wodzisławski Ireneusz Serwotka zapewnia, że to nie koniec modernizacji 
autobusowego taboru, który obsługuje powiatowe przewozy pasażerskie.

„Lodołamacze 2017” 
– mamy sukces w kategorii: 
Zakład Pracy Chronionej!
11 września 2017 roku odbyła się XII Gala Edycji Konkursu „Lodołamacze 2017”. 
11 edycji, ponad 550 przyznanych tytułów „Lodołamacza” i wręczonych statuetek, 
ponad 3900 uczestników Konkursu. To bilans ostatnich 11 lat funkcjonowania kon-
kursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”.

Powiat solidarny 
z Pomorzem
Rada Powiatu przyznała 25 000 zł na pomoc 
dla gminy Sulęczyno, która ucierpiała podczas 
nawałnicy 11 sierpnia tego roku.

Sulęczyno to gmina wiejska w województwie 
pomorskim, w powiecie kartuskim. Starosta 
wodzisławski Ireneusz Serwotka podczas 
wyjazdu na święto powiatu tczewskiego w sierp-
niu otrzymał informację o rozmiarze zniszczeń 
i potrzebach Gminy Sulęczyno. Pomoc dla 
tej miejscowości w wysokości 25 000 zł Rada 
Powiatu Wodzisławskiego uchwaliła na sesji 
1 września.

Po raz pierwszy etap regionalny został połączony i laure-
atów wyłoniono w ramach czterech województw: dolnoślą-
skiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Jednym z lau-
reatów został Zakład Aktywności Zawodowej Zakład 
Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim w kategorii: 

Zakład Pracy Chro-
nionej – zajmując 
trzecie miejsce. Był to jedyny wyróżniony Zakład Aktyw-
ności Zawodowej, który został nagrodzony w ramach kon-
kursu.
Przewodnicząca Rady Krajowej Barbara Pokorny, otwie-
rając galę powiedziała, że przedsiębiorcy w swojej polityce 
kadrowej biorą pod uwagę zazwyczaj jedynie wymagania 
rynku. Wielu z nich kieruje się własnym interesem. Dlatego 
też szczególnie warte zauważania i nagradzania są firmy, 
które łamią stereotypy, zatrudniają osoby niepełnosprawne 
i otwierają się na ich problemy
Certyfikat odebrał podczas gali w Auli Papieskiego 
Oddziału Teologicznego we Wrocławiu dyrektor zakładu 
Dezyderiusz Szwagrzak. – To wyróżnienie motywuje nas 
do dalszej pracy oraz potwierdza, że kierunek działań, który 
obraliśmy, jest właściwy. Cieszy nas fakt, że pomimo tego iż 
nie jesteśmy dużym zakładem, Kapituła konkursu doceniła 
nasze zaangażowanie we wspieraniu osób niepełnospraw-
nych w różnych dziedzinach życia, zarówno zawodowego jak 
i społecznego – tłumaczy Szwagrzak.
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Za nami zawody lekkoatletyczne szkół 
ponadgimnazjalnych
18 i 19 września na obiektach Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu zorganizowano – w ramach obchodów 
dziesięciolecia ośrodka – Mistrzostwa Powiatu Wodzisławskiego w lekkiej atletyce dziewczyn i chłopców.

W zawodach wzięły udział drużyny reprezentujące wszystkie 
szkoły ponadgimnazjalne powiatu wodzisławskiego. Zawod-
nicy rywalizowali w konkurencjach technicznych, tj. pchnięciu 
kulą i skoku w dal. Dużo emocji dostarczyły zarówno zawodni-
kom jak i kibicom biegi sprinterskie na 100m i 400m. Zaciętą 
rywalizację mogliśmy również obserwować w biegach śred-
niodystansowych na 800m i 1500m. Na zakończenie zawodów 
odbyła się najbardziej widowiskowa konkurencja – sztafeta 
4 x 100m.
Wspaniała atmosfera zawodów oraz pobite rekordy życiowe 
wywoływały ogromną radość zarówno młodych sportowców, 
jak i ich opiekunów, bez względu na zajęte miejsce w ostatecz-
nej klasyfikacji, a ta prezentuje się następująco:

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW 
LEKKOATLETYCZNYCH DZIEWCZYN:
1. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
2. I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim
3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
6. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Pszowie
7. Zespół Szkół w Gogołowej
KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW 
LEKKOATLETYCZNYCH CHŁOPCÓW:
1. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
2. Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułto-

wach
3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
5. I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim
8. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego w Wodzisławiu Śląskim
9. Zespół Szkół w Gogołowej
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

W Rydułtowach powstanie nowe boisko 
wielofunkcyjne
Pod koniec września w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu 
Śląskim podpisano umowę w sprawie budowy przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Noblistów Polskich boiska wielofunkcyjnego.

Obiekt ma mieć wymiary 22 x 38,5 m i w całości posiadać 
nawierzchnię poliuretanową. Na boisku wykonane zostaną 
pola do gry w siatkówkę, tenis ziemny, piłkę ręczną oraz piłkę 
nożną. Wokół boiska zaplanowano piłkochwyty. Obiekt zosta-
nie też wyposażony w niezbędne bramki oraz słupki z siatkami 
oraz urządzenia naciągowe, a także stanowisko sędziowskie. 
Zagospodarowany zostanie też teren wokół boiska. Powstaną 
tam m.in. nowe chodniki oraz ławki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia maksymalnego wykorzystania powstałego obiektu 
teren zostanie oświetlony. Wykonany zostanie również monito-
ring wizyjny.
Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu firma Ever-
sport sp. z o.o. z Warszawy, generalny wykonawca obiektów spor-
towych, m.in. boisk i stadionów lekkoatletycznych, np. stadionu 
lekkoatletycznego w Rudzie Śląskiej. Zgodnie z zapowiedziami 
inwestycja ma zostać ukończona jeszcze w tym roku.
Realizacja zadania została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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Inwestycja z misją
Wyłoniono wykonawcę, który wybuduje boisko wielofunkcyjne, siłownię na świeżym powietrzu oraz strefę rekreacji przy 
Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Inwestycja radykalnie poprawi warunki 
rozwoju aktywności i rehabilitacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnościami. Pozwoli też na lepszą integrację uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych z lokalną społecznością.

Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenów rekreacyjnych 
wokół ZPSWR powstanie tam nie tylko nowe wielofunkcyjne 
boisko szkolne z bramkami do piłki nożnej, ręcznej, koszy-
kówki i siatkówki oraz z bieżnią i zeskocznią do skoku w dal. 
W jego sąsiedztwie wybudowany zostanie również plac zabaw 
połączony z siłownią zewnętrzną – oba obiekty podobnie jak 
boisko – na sztucznej nawierzchni. Cały kompleks (bez boiska) 
zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach 34×21 m.
Na placu zabaw przewidziano szereg urządzeń zabawowych, 
które na różne sposoby stymulują dziecięcy rozwój ruchowy 
i intelektualny, m.in. huśtawki, karuzelę z możliwością wjazdu 
wózków inwalidzkich czy zestawy zabawowo-sprawnościowe.
W skład projektowanej siłowni zewnętrznej wejdzie m.in. 
wyciąg górny i krzesło do wyciskania, orbitrek i biegacz, a także 
rowerek i podciąg. W pobliżu zamontowany zostanie też stół 
do tenisa stołowego.
Nie lada atrakcją dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w najcięż-
szym stopniu dotkniętych niepełnosprawnościami, będzie 
strefa rekreacji, składająca się z czterech obszarów o róż-
nych kolorach i o różnej szacie roślinnej. Powstanie też spe-
cjalna strefa do uprawiania gier podwórkowych, jak klasy itp. 
Dzięki temu bez względu na stan zdrowia i niepełnosprawność 
wszyscy podopieczni Zespołu Placówek będą mogli korzystać 
z dogodnych warunków do rekreacji i rehabilitacji na świeżym 
powietrzu.
Inwestycja radykalnie poprawi warunki rozwoju aktywności 
i rehabilitacji ruchowej, a także pozwoli na rozszerzenie funkcji 
obiektu w zakresie rehabilitacji i aktywizacji społecznej, przez 
co wzmocni szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawno-
ściami. Co ważne, obiekt będzie dostępny nie tylko dla uczniów 
ZPSWR. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole boisko 
wraz z otoczeniem będzie udostępniane społeczności lokal-
nej dzielnicy oraz klubom sportowym. Sprzyjać temu będzie 
również nowe oświetlenie obiektu, pozwalające na realizację 
aktywności ruchowych także po zmierzchu.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Produkcyjno Remon-
towo Budowlany Artur Marcinek z Wodzisławia Śl. Zgodnie 

z zawartą umową, podpisaną ze strony powiatu przez staro-
stę Ireneusza Serwotkę i dyrektora ZPSWR Andrzeja Skibę 
wartość przedsięwzięcia to ok. 1,1 mln zł. Zostanie ono sfinan-
sowane ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego oraz 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu 
i Turystyki.

To nie jedyna tegoroczna inwestycja władz powiatu w obiekty 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śl. Dobiegły już bowiem końca prace zwią-
zane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego szkoły. 

OHP zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Wodzisławiu Śląskim zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe.

W ofercie kursy:
•	 operator	obrabiarek	CNC,
•	 magazynier	 –	 sprzedawca	 z	 obsługą	 wózka	 jezdniowego	
z bezpieczną wymianą butli gazowej oraz modułem kasy fiskal-
nej (+ książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych).
Kursy skierowane są do osób z województwa śląskiego 
w wieku od 18 do 24 lat, niepracujących i nieuczących się 
w systemie dziennym, z kursów nie mogą korzystać osoby 
z wyższym wykształceniem.
W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują bezpłatnie: mate-
riały dydaktyczne, wyżywienie w postaci II dania obia-

dowego oraz częściowy zwrot kosztów 
dojazdu np. biletów, a po zakończeniu kursu 
zaświadczenie MEN oraz uprawnienia zawodowe. Realizacja 
szkoleń: jesień 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 Przypominamy, że jednostki 
OHP na terenie powiatu wodzisławskiego powstały dzięki 
współpracy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy w Katowicach ze Starostwem Powiatowym 
w Wodzisławiu Śląskim.
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Kurator Oświaty spotkał się z olimpijczykami
13 września 2017 r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z lau-
reatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele trzech szkół zawodowych powiatu wodzisławskiego.

Na spotkanie wraz nauczycielami – opiekunami, a także dyrek-
torami szkół zostało zaproszonych 109 laureatów, którzy 
odnieśli sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i turniejach 
zawodowych oraz osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminów 
maturalnych.

Wśród zaproszonych gości byli też uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Powiato-
wego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śl. Naszą „Budowlankę” oprócz dyrektora Cze-
sława Pieczki reprezentowali:
•	 Paweł Długosz, pierwszy z czterech multiolimpiczyków na 
Śląsku; zdobywca pierwszego miejsca w XLIII Olimpiadzie Wie-
dzy Technicznej – Wrocław – grupa elektryczno-elektroniczna; 
zdobywca pierwszego miejsca w XIX Olimpiadzie Wiedzy Elek-
trycznej i Elektronicznej „Euroelektra” – grupa elektroniczna 
– Lublin; zdobywca czwartego miejsca w XL Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – Kraków-
Bieruń – grupa tematyczna elektronika. Jego opiekunami byli 
Kornel Barteczko, Bronisława Rutecka, Roman Magiera;
•	 Paweł Górecki – zdobywca pierwszego miejsca Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku;
•	 Agnieszka Salamon – zdobywczyni piątego miejsca Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku;
•	 Szymon Gęsty – zdobywca czternastego miejsca Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku. Opieku-
nem uczniów był Tomasz Wardenga;
•	 Marek Ryborz – zdobywca pierwszego miejsca XLVI edy-
cji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (kwa-
lifikacja B.06 wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich). 
Opiekunem Marka była Weronika Goik.
Ze strony Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. zaproszenie do udziału w spo-
tkaniu otrzymało dwóch absolwentów, do niedawna uczniów 
klasy IV w zawodzie technik górnictwa podziemnego: Dawid 
Siedlaczek i Daniel Maroszek. Towarzyszyła im dyrektor 
szkoły Danuta Mielańczyk oraz Helena Spyra – nauczycielka 
przedmiotów zawodowych, która stała na straży sukcesu olim-
piczyków. Z kolei Anna Antoniak z klasy IV TET jako finalistka 
Olimpiady Wiedzy o Turystyce reprezentowała wraz z dyrektor 
Marią Lach oraz nauczycielką Agnieszką Newy wodzisławski 
Zespół Szkół Ekonomicznych.
Uczestnicy spotkania z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli 
Bauer oraz Wicewojewody Śląskiego Mariusza Trepki otrzy-
mali listy gratulacyjne i upominki. Spotkanie zakończyło się 
pokazem multimedialnym autorstwa dr. Andrzeja Boczarow-
skiego pt. Ruchy ziemi.

Wizyta przyjaciół z powiatu tczewskiego
Od 19 do 23 września w powiecie wodzisławskim przebywała delegacja partnerskiego powiatu tczewskiego. Gościł 
u nas m.in. Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego Barbara Kamińska, 
przedstawiciele samorządu i kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli organizacji turystycznych, kulturalnych oraz 
osoby odpowiedzialne za promocję w gminach powiatu tczewskiego.

Taki skład delegacji był związany z tegorocznym tematem wizyt 
partnerskich zaprzyjaźnionych powiatów, którym była szeroko 
rozumiana turystyka, kultura i promocja.

W maju tego roku podobna grupa z terenu powiatu wodzi-
sławskiego (w skład której wchodzili przedstawiciele Rydułtów, 
Radlina, Gminy Godów i Gorzyce) w powiecie tczewskim zdo-
bywała m.in. informacje na temat promocji kultury i tworzenia 
produktu turystycznego. Dlatego tym razem goście z Pomorza 
w ramach rewizyty odwiedzili właśnie te cztery gminy powiatu 
wodzisławskiego.
W Gminie Godów przewodniczący rady powiatu wodzisław-
skiego Eugeniusz Wala oprowadził ich po zabytkowym 
kościółku drewnianym w Łaziskach. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gołkowicach czekały na nich warsztaty z „kulania” 
śląskich klusek i występy regionalne. W Rydułtowach, gdzie 
towarzyszyły im członkinie zarządu powiatu wodzisławskiego 
Janina Chlebik-Turek i Danuta Maćkowska odbyli wizytę 
w RCK i rydułtowskiej bibliotece, a w Ognisku Plastycznym lepili 
figurki z gliny pod okiem prof. Franciszka Niecia. Po przy-
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Nowoczesna aula na 70-lecie liceum

Radzili jak się 
nie dać depresji
We wtorek (24 października) w Powia-
towym Centrum Konferencyjnym 
w Wodzisławiu Śl. odbyła się konfe-
rencja poświęcona różnym aspektom 
ochrony zdrowia psychicznego.
Uczestników spotkania przywitała nad-
zorująca system powiatowej pomocy 
społecznej i wsparcia osób z niepeł-
nosprawnościami członkini zarządu 
powiatu Janina Chlebik-Turek. Do 
tematyki konferencji wprowadziła 
z kolei dyrektor Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia „Perła” Renata Hernik. Póź-
niej nastąpiła część merytoryczna. 
O wyzwalającej sile wiary w zmaga-
niach z chorobą i cierpieniem mówił 
ks. dr Tomasz Wojtal, teolog i zara-
zem psycholog. Z kolei na problem 
wpływu relacji rodzinnych na cho-
robę, a także oddziaływania choroby 
na relacje międzyludzkie zwróciła 
uwagę dr Stanisława Mielimąka, 
psycholog i doradca rodziny. Danuta 
Hryniewicz natomiast wygłosiła refe-
rat pod tytułem „Świat i ja”. Konferen-
cję zakończył występ muzyczny wio-
lonczelistki Pauliny Kulej.

jeździe do Radlina mieli okazję podzi-
wiać m.in. tężnię solankową. Gmina 
Gorzyce przygotowała dla nich wizytę 
w Czyżowickiej Strefie Ekonomicznej 
i ośrodku wypoczynkowym „Olza”, 
a wieczorem 22 września goście wzięli 
udział w Gorzyckiej Biesiadzie z Radiem 
Silesia. W Gminie Gorzyce towarzyszył 
im m.in. członek zarządu Leszek Bizoń. 
Była też okazja na spotkanie w Powiato-
wym Centrum Konferencyjnym z wła-
dzami powiatu wodzisławskiego ze 
starostą Ireneuszem Serwotką i prze-

wodniczącym rady powiatu wodzisław-
skiego Eugeniuszem Walą na czele.
Delegacja powiatu tczewskiego opuściła 
nasz region w sobotę 23 września. Jak 
podkreślał starosta Tadeusz Dzwon-
kowski, oprócz odkrycia nieznanych mu 
walorów turystycznych ziemi wodzisław-
skiej duże wrażenie zrobiła na nim współ-
praca i bardzo dobre relacje pomiędzy 
Powiatem Wodzisławskim, a Gminami 
leżącymi na jego terenie. Jak stwierdził, 
chciałby podobną partnerską współpracę 
wprowadzić również na swoim terenie.

Głównym założeniem inwestycji jest 
uwspółcześnienie wyglądu i funkcji auli, 
która służy nie tylko szkole. Odbywają się 
tu bowiem różne imprezy i wydarzenia, 
często o znaczeniu i zasięgu miejskim czy 
powiatowym. Zakres remontu obejmuje 
renowację istniejącego parkietu, montaż 
nowych lamp naściennych, wymianę 
okna drewnianego na aluminiowe rozsu-
wane, gipsowanie oraz malowanie ścian 
i sufitów, malowanie drzwi, wykonanie 
tynków dekoracyjnych, a także montaż 
dekoracyjnych paneli z dibondu i paneli 
gipsowych na ścianach oraz drewnianych 
elementów na suficie z przejściem na 
ścianę. Całość wieńczyć będzie montaż 
aluminiowych kratownic oraz elemen-
tów nowego oświetlenia scenicznego.
Wyremontowana zostanie też scena, 
gdzie m.in. całkowicie wymieniona 
zostanie podłoga i schody, a ściany 

i sufit zostaną odmalowane. Scena zyska 
też nowe oświetlenie, nagłośnienie, 
ekran projekcyjny i rzutnik oraz nowe 
kotary. Modernizacji zostanie ponadto 
poddana reżyserka, w której posadzkę 
zastąpi wykładzina dywanowa, wyko-
nany zostanie tynk dekoracyjny na czę-
ści ścian, a całe pomieszczenie zostanie 
odmalowane i wyposażone w nowe 
meble. Do reżyserki trafią też urządze-
nia do obsługi nowego systemu nagło-

śnienia, projekcji wideo i oświetlenia 
scenicznego. Wykonawcą inwestycji jest 
firma Zastalbud z Gliwic, która w prze-
targu złożyła najkorzystniejszą ofertę, 
wynoszącą 668 tys. zł. Ze strony powiatu 
umowę podpisał starosta Ireneusz Ser-
wotka oraz dyrektor I LO w Wodzisławiu 
Śl. Janina Rurek. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem aula w nowej odsło-
nie zostanie oddana do użytku jeszcze 
w grudniu.

Cenne przedmioty trafiły 
do wodzisławskiego Muzeum
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyznała 9,5 tys. zł na zakup zabytków dla 
Muzeum w Wodzisławiu Śl.

Zabytki pochodzą z końca XIX i pierwszej 
połowy XX w. i stanowią ważne elementy 
dziedzictwa kulturowego Wodzisławia Śl. 
Najcenniejszym przedmiotem jest lampa 
z synagogi wodzisławskiej. Kolejnym ekspo-
natem jest kropielnica należąca do inspira-
tora budowy nowego kościoła parafialnego 
przy wodzisławskim Rynku ks. Henryka 
Weltike. Wśród przedmiotów jest także 
kryształowa karafka, nóż wykonany z kości 

słoniowej do otwierania listów oraz dzwo-
nek, pochodzące z dawnego hotelu Piast, 
który mieścił się przy Rynku 27.
Do Muzeum trafiły również inne przed-
mioty należące niegdyś do dawnych 
mieszkańców Wodzisławia – Stefana 
Krzystka, Stanisława Kołackiego, Józefa 
Merkwy i rodziny Loewe. Obecnie są one 
przez wodzisławskich muzealników opi-
sywane.

Z końcem września w wodzisławskiej Jedynce podpisano umowę w sprawie modernizacji auli w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., które przygotowuje się do jubileuszu 70-lecia szkoły.
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500 lat Reformacji
W połowie września wierni Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w naszym powiecie przeżywali jubileusz 500-lecia 
Reformacji.

W PCKZiU powstaje siłownia 
na świeżym powietrzu
W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisła-
wiu Śl. kończą się prace związane z budową siłowni na świeżym powietrzu oraz 
placu do sportów lekkoatletycznych.

Umowę w tej sprawie z Zakładem Produkcyjno Remontowo Budowlanym Artur 
Marcinek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim podpisano 11 września. W podpi-

saniu umowy w siedzibie 
PCKZiU ze strony Powiatu 
brał udział starosta Irene-
usz Serwotka oraz dyrek-
tor szkoły Danuta Mielań-
czyk. Zgodnie z planami 
przy szkole ma zostać 
wykonana m.in. zeskocz-
nia do skoku w dal z torem 
poliuretanowym, siłownia 
zewnętrzna, stół do tenisa 
stołowego, a także plac do 
street workoutu. Dodat-
kowo obiekt zostanie 
wyposażony w oświetle-
nie, dzięki któremu będzie 
możliwe korzystanie 
z niego nawet po zapad-
nięciu zmroku. Koszty 
zadania to ok. 427 tys. zł.

Realizacja zadania została dofinansowana 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.

Powiat wsparł 
remont kościoła 
ewangelickiego
Podczas wrześniowej sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego radni 
zdecydowali o udzieleniu dotacji na 
prace budowlane i konserwatorskie 
przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. Środki trafiły do parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Gołko-
wicach.
Powiat wsparł kwotą 22 tys. zł remont 
pokrycia dachowego kopuły wieży 
oraz renowację muru piaskowcowego 
świątyni. Zadanie zostało wyłonione 
do realizacji w rezultacie naboru 
wniosków ogłoszonego przez Zarząd 
Powiatu 28 czerwca.
Kościół parafii ewangelicko-augsbur-
skiej w Gołkowicach został wybudo-
wany w 1910 r. w stylu historyzmu 
z elementami neogotyku i neobaroku. 
Od 2015 r. obiekt widnieje w rejestrze 
zabytków nieruchomych wojewódz-
twa śląskiego. 17 września w świątyni 
odbyły się z udziałem m.in. władz 
powiatu uroczystości z okazji 500-lecia 
reformacji.

W niedzielę 17 września parafie ewangelickie w Gołkowi-
cach i Wodzisławiu Śląskim podczas uroczystej mszy świętej 
z udziałem władz duchownych i samorządowych świętowały 
rocznicę tego historycznego wydarzenia. Nabożeństwo było 
też modlitwą dziękczynną za dar świątyni w Gołkowicach, 
która w 2017 roku obchodziła 107 pamiątkę konsekracji.
W uroczystej mszy świętej udział wziął m.in. zwierzchnik 
diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP ks. dr Marian Niemiec, a także duchowni z sąsiednich 
parafii ks. Jan Raszk i ks. Kornel Undas oraz duchowni 
katoliccy ks. prałat Bogusław Płonka, ks. Janusz Badura, 
dziekan dekanatu Wodzisław oraz ks. Mieczysław Kubista 
– proboszcz parafii w Skrbeńsku.
W mszy świętej oraz uroczystościach rocznicowych wzięli 
udział również samorządowcy, w tym władze powiatu 
w osobach przewodniczącego rady powiatu Eugeniusza 
Wali i wicestarosty Grzegorza Kamińskiego, którzy prze-
kazali parafiom w Wodzisławiu Śl. i Gołkowicach naczynia 

liturgiczne z pamiąt-
kowym grawerem.
U r o c z y s t o ś c i 
zakończył wykład 
ks. prof. Marka 
Uglorza oraz 
występ chóru para-
fialnego i zespołu 
młodzieżowego MZM, a także pokaz laserowy, który na 
długo pozostanie w pamięci uczestników.
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Robert Sowa po raz drugi gotował w Ekonomiku
Wodzisławski Ekonomik po raz kolejny gościł znakomitych i znanych gości. Tym razem w mury szkoły zawitał Robert 
Sowa z ekipą. Wizyta odbyła się w ramach serii warsztatów „Przygotowanie do kariery” organizowanych przez firmę 
Prymat.

PUP w Wodzisławiu Śl. z honorowym członkostwem
Od 18 do 20 października w Katowicach trwał VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W jego trakcie 
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. został honorowym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

6 000 uczestników z 30 krajów. Ponad 100 wystawców i 100 
wydarzeń. Globalne marki i lokalne biznesy. Tak w liczbach 
prezentowała się VII edycja Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowanego przez Regio-
nalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Hasło przewodnie 
w tym roku to „uwolnić biznes! ”
Honorowe członkostwo wodzisławskiego urzędu pracy z Izbie 
to pokłosie porozumienia zawartego w maju 2015 r. pomię-
dzy Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach – organiza-
torem corocznego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębior-
czości w Katowicach – oraz 27 powiatowymi urzędami pracy 
województwa śląskiego, w tym PUP Wodzisław Śl., a nasta-
wionego na realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów 
na rzecz rynku pracy.
Z tego tytułu przedstawiciele wodzisławskiego urzędu pracy 
w minionych latach wspomogli m.in. organizację odbywają-
cych się w ramach kongresu paneli dyskusyjnych o tematyce 
rynku pracy. Biorą w nich udział przedstawiciele administracji 
rządowej, środowisk naukowych, biznesu i publicznych służb 
zatrudnienia. Tegoroczna edycja została poświęcona roli urzę-

dów pracy jako partnerów i koordynatorów lokalnego rynku 
pracy. Na jego zakończenie z rąk prezesa Izby Tadeusza 
Donocika dyrektor PUP w Wodzisławiu Śl. Anna Słotwińska-
Plewka odebrała okolicznościowy certyfikat potwierdzający 
honorowe członkostwo.

W ramach projektu zespół kucharzy pod wodzą Roberta 
Sowy – kreatora menu największych wydarzeń kulinarnych 
w Polsce, znanego szerokiej publiczności z programów tele-
wizyjnych i audycji radiowych – odwiedza dwanaście szkół 
gastronomicznych w kraju. Podczas warsztatów uczniowie 
doskonalą swoje umiejętności kulinarne, ucząc się zarówno 
pracy w grupie, jak i rozwijając indywidualne talenty. Najlep-
szy uczeń z każdej szkoły dostanie bowiem zaproszenie na 
konkurs Roberta Sowy „Kulinarny Talent”, który odbędzie się 
podczas targów EuroGastro w Warszawie – najważniejszych 
i największych targów branży HoReCa. Przypomnijmy, że 
tegoroczną zwyciężczynią konkursu jest Klaudia Kiełkowska 
właśnie z Zespołu Szkół Ekonomicznych. W jej ślady spróbują 
pójść kolejni uczniowie Ekonomika.
Odwiedziny Roberta Sowy i jego ekipy były dla społeczno-
ści szkolnej sporym wydarzeniem. Już od godzin porannych 
uczniowie oczekiwali na przybycie mistrza w pełnej goto-
wości. Nic dziwnego, Robert Sowa to profesjonalista w każ-
dym calu, znany z tego, że jest wymagającym kucharzem, 
z ogromną wiedzą, ale i potrafiącym zainspirować młodych 
adeptów sztuki kulinarnej. Uczniowie pod okiem fachowca 
i jego ekipy przygotowali m.in. hummus z orzechami ner-
kowca z pumperniklem oraz z rodzynkami ze smażoną pitą, 
roladki z szynki parmeńskiej, faszerowane suszone pomidory, 
marynowane oliwki, jabłuszka kaparów, tapenadę z czarnych 
oliwek, marynowane mini korniszony, marynowana fetę, filety 
z kaczki w musztardzie miodowej, duszone śliwki w śliwowicy 

i przyprawach korzennych, a także deser Pavlovej aromatyzo-
wany imbirem z lodami i malinami z ziarnami granatu z sosem 
waniliowym
Podczas zajęć restaurator zdradził młodzieży kilka tajników 
kulinarnych, a także opowiadał o aktualnie obowiązujących 
trendach w gastronomii. Każdy uczestnik miał też możliwość 
degustacji przygotowanych potraw. Po każdej turze przyszedł 
czas na podsumowanie, rozdanie certyfikatów uczestnictwa 
oraz książek autorstwa gościa, ufundowanych przez sponsora. 
Dodajmy, że szkoła również skorzystała na wizycie gastro-
noma. Otrzymała bowiem mnóstwo przypraw i gadżetów, 
które podarowała firma Prymat.

Foto. RIG Katowice
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Kadeci złożyli ślubowanie
24 października w Rydułtowach 35 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 
kształcących się na kierunku technik-logistyk o specjalności wojskowej, złożyło uro-
czyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Za nami drużynowe zawody tenisa stołowego chłopców
9 października 2017 r. w sali sportowej Branżowej Szkoły 
I stopnia w Radlinie odbyły się drużynowe rozgrywki 
w tenisie stołowym chłopców.

W zawodach brały udział reprezentacje czterech szkół: 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców 
Śl. w Wodzisławiu Śl., Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., Zespołu 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. i Branżowej Szkoły 
I stopnia w Radlinie.
Turniej wygrała drużyna Powiatowego Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. w skła-
dzie: Kamil Smołka i Marek Kowol. Prócz nich do następ-
nego szczebla rozgrywek awansowali również zawodnicy 
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Wszystkim 
gratulujemy!

To już trzeci rocznik, który w murach rydułtowskiego 
technikum postanowił zdobyć poszukiwany na rynku 
zawód logistyka, przygotowując się równocześnie do spe-
cyficznej pracy w służbach mundurowych. Co ciekawe, 
po raz pierwszy w gronie kadetów – jak w szkole określa 
się uczniów klas mundurowych – jest więcej chłopców 
niż dziewcząt. W poprzednich latach przewagę liczebną 
miały bowiem reprezentantki płci pięknej.
Przed uroczystościami na głównym placu miasta, ucznio-
wie i ich rodziny, a także nauczyciele, władze samorządowe 

oraz delegacje środowisk oświatowych wzięli udział w mszy 
świętej w kościele pw. św. Jerzego. Po niej w towarzystwie 
orkiestry dętej pod dyrekcją Franciszka Magiery przeszli na 
rynek, gdzie słowami: „Ja, uczeń klasy wojskowej, ślubuję, słu-
żyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości 
i granic, strzec honoru młodego Polaka, polecenia nauczycieli 
chętnie wykonywać, bronić dobrego imienia szkoły, pilnie zdo-
bywać wiedzę i umiejętności, służyć bliźnim w potrzebie, nigdy 

nie zawieść pokładanych 
we mnie nadziei. Tak mi 
dopomóż Bóg” złożyli 
przysięgę na sztandar 
szkoły oraz odebrali 
z rąk szefa Wydziału 
Rekrutacji Wojskowego 
Komendanta Uzupeł-
nień mjr. Wacława Wojaczka oraz członkini zarządu powiatu 
Danuty Maćkowskiej berety oraz szkolne tarcze.

Serdeczne gratulacje i życzenia uczniom złożyła też m.in. 
burmistrz Rydułtów Kornelia Newy, a także dyrektor Jacek 
Stebel. Na zakończenie rydułtowscy kadeci – wspólnie 
z koleżankami i kolegami z tzw. klasy policyjnej z ryduł-
towskiego ogólniaka, a także z uczniami klas munduro-
wych z Jastrzębia-Zdroju i Raciborza – wspólnie przedefi-
lowali przed mieszkańcami zgromadzonymi na rynku.
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I LO w Wodzisławiu Śl. 
z pływackim pucharem starosty
11 października na pływalni „Manta” w Wodzisławiu Śl. odbyła się XIII edycja 
Drużynowych Zawodów Pływackich Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty 
Wodzisławskiego. Organizatorem tej cyklicznej imprezy był Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy współudziale Starostwa Powiatowego.

Z nowym rokiem 
nowe obowiązki 
NGO wobec 
skarbówki

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni 
podatnicy VAT – w tym organizacje 
pozarządowe – będą mieli obowią-
zek prowadzenia ewidencji w formie 
elektronicznej przy użyciu programów 
komputerowych. Oznacza to koniecz-
ność przesyłania Jednolitych Plików 
Kontrolnych.
Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
JPK to zestaw informacji o operacjach 
gospodarczych przedsiębiorcy za dany 
okres. Przesyła się go wyłącznie w wer-
sji elektronicznej. Dane są pobierane 
bezpośrednio z systemów finansowo-
księgowych organizacji. JPK posiada 
określony układ i format (schemat xml), 
który ułatwia jego przetwarzanie.
Dodatkowo od 1 lipca 2018 r. – wszyscy 
podatnicy VAT, którzy prowadzą księ-
gowość w formie elektronicznej, będą 
przekazywać też inne struktury JPK na 
żądanie organów podatkowych. JPK na 
żądanie obejmują:
•	 księgi	rachunkowe	–	JPK_KR
•	 wyciąg	bankowy	–	JPK_WB
•	 magazyn	–	JPK_MAG
•	 faktury	VAT	–	JPK_FA
•	 podatkowa	 księga	 przychodów	 i	 roz-
chodów	–	JPK_PKPIR
•	 ewidencja	przychodów	–	JPK_EWP.
Jak się do tego przygotować i co to 
oznacza dla organizacji pozarządo-
wych można bezpłatnie dowiedzieć 
się w Ośrodku Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Pszowska 92a, tel. 32 453 99 83.

Dyplom Marszałka Województwa dla 
szefa wodzisławskiego koła PTTK
Bogusław Gojny, prezes Koła Miejskie-
go PTTK w Wodzisławiu Śl., na wnio-
sek starosty Ireneusza Serwotki został 
odznaczony przez władze województwa 
„Dyplomem Marszałka Województwa 
Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Tury-
styki 2017”.

Laureat urodził się i mieszka w Ryduł-
towach. Od 35 lat jest członkiem PTTK, 
gdzie przez cały okres przynależno-
ści organizacyjnej brał czynny udział 
w życiu Koła „Gronie” przy KWK „Marcel” 
w Radlinie. Po przejściu na emeryturę 
został wybrany do władz koła jako wice-
prezes, a później do władz Oddziału jako 
Sekretarz Zarządu Oddziału (2013-2017). 
Jest Przodownikiem Turystyki Górskiej 
PTTK, Instruktorem Ochrony Przyrody 
PTTK oraz Przodownikiem Turystyki Pie-
szej PTTK.
W październiku 2013 r. pan Bogusław 
został wybrany na stanowisko Prezesa 
Koła Miejskiego PTTK w Wodzisła-
wiu Śl. Jest Przewodniczącym Komisji 
Ochrony Przyrody Zarządu Oddziału 
PTTK w Wodzisławiu Śl. oraz wiceprze-
wodniczącym Komisji Turystyki Pieszej 
i Krajoznawstwa Zarządu Oddziału 
PTTK w Wodzisławiu Śl. Jego aktyw-
ność w organizowaniu wycieczek, 
zwłaszcza w góry, spowodowała lawi-

nowy przyrost liczby członków Koła. 
W 2013 było ich 56 członków, a w 2017 
już 150. Wspólnie z PTTK zorganizował 
w 2014 roku 26 imprez turystycznych, 
w 2015 roku – 31, w 2016 roku – 30, do 
końca sierpnia 2017 roku – 20 imprez 
turystycznych na terenie całego woje-
wództwa śląskiego i poza nim. W latach 
2011-2013 Bogusław Gojny współorgani-
zował „Rajd po Ziemi Gołężyców”. Nato-
miast w latach 2014 i 2015 organizował 
i pełnił funkcję komandora „Rajdu po 
Ziemi Gołężyców”. Pan Bogusław swoją 
postawą rozbudza i pogłębia zamiło-
wanie krajoznawcze oraz umiejętności 
turystyczne.

W zawodach wystartowały reprezenta-
cje sześciu szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu. Uczniowie rywalizo-
wali w konkurencjach indywidualnych 
i sztafetach. Suma zdobytych punktów 
decydowała o miejscu zajętym w zawo-
dach. Po ich zliczeniu okazało się, że naj-
lepszą drużyną pływacką wśród szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu dysponuje 
I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. 

Na miejscu drugim uplasowały się ex 
aequo: reprezentacja gospodarzy, czyli 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śl., a także Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śl. Miejsce 
czwarte wywalczyli pływacy z Powiato-
wego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, piąte – Branżowej Szkoły 
I Stopnia z Radlina, a szóste – Zespołu 
Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy!



17Październik – Listopad 2017

WIEŚCI Powiatu 
WODZISŁAWSKIEGO

Specjaliści druku 3D – z zagranicy do Wodzisławia Śl.
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. wspólnie z instytucjami naukowymi 
i firmami z Polski, Hiszpanii i Słowenii realizuje projekt poświęcony kształceniu specjalistów w dziedzinie druku prze-
strzennego.

Mszański most autostradowy na… 
urodzinach mostu tczewskiego
12 października odbyło się Święto Mostu Tczewskiego. Na okolicznościowej wystawie zorganizowanej z tej okazji 
zaprezentowano również informacje poświęcone najsłynniejszemu mostowi autostradowemu w Polsce, tj. mostowi 
w Mszanie.

Projekt nosi nazwę 3DSPEC i poza PCKZiU biorą w nim 
czynny udział: Instytut Techniki Górniczej KOMAG – koor-
dynator główny projektu, Instituto de Biomecánica de 
Valencia z Hiszpanii, Exovite Hermo Medical Solutions, S.L. 
Rónież z Hiszpanii i słoweńskie Šolski Center Velenje.
Cel i idea przedsięwzięcia jest prosta. Chodzi o opracowanie 
i wdrożenie do powszechnej praktyki edukacji ustawicznej 
kursu online na temat możliwości wykorzystania i pragma-
tycznego zastosowania technologii druku 3D. Rozwój tech-
nologii i inżynierii druku przestrzennego rodzi bowiem 
możliwości dla lokalnych ekspertów i pasjonatów tego 
zagadnienia. A jednym z pionierów i liderów w tym zakre-
sie jest wodzisławskie PCKZiU, realizujące specjalistyczne 
szkolenia w zakresie zastosowania technologii druku 3D 
wraz z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
We wrześniu w miejscowości Velenje w Słowenii odbyło 
się jednodniowe spotkanie robocze wszystkich partne-
rów projektu 3DSPEC. Jego głównym celem było omówie-
nie bieżących spraw oraz wyznaczenie zadań związanych 
z dalszymi realizacjami projektu. Podczas wizyty każdy 
z partnerów przedstawił prezentację ze swoim tematem 
związanym z drukiem 3D. Prace uczestników zamiesz-
czane będą na platformie w postaci autorskich kursów 
elearningowych. Wszystko po to, by kurs, który powstanie 
w rezultacie projekt był adekwatny do potrzeb jak najszer-

szego grona odbiorców. Z myślą o tym między innymi kurs 
zostanie opracowany w 4 językach: angielskim, hiszpań-
skim, polskim i słoweńskim. Kolejne spotkanie projektowe 
odbędzie się od 3–8 grudnia 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim. 
Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania osiągnięć 
szkoły i całego Powiatu Wodzisławskiego w tej materii, 
a także do stworzenia perspektywicznych planów związa-
nych z trójwymiarowym drukiem.

W październiku 1857 roku, dokładnie 
12 października, nastąpiło uroczyste 
otwarcie słynnego mostu w Tczewie, 
którego konstruktorem był Carl Lentz. 
Innowacyjny, jak na tamte czasy, 
obiekt wzbudzał wiele emocji i był 
wzorem dla europejskich konstrukto-
rów. Do dziś przez wielu jest uważany 
za perełkę inżynieryjną porówny-

walną ze słynną, paryską Wieżą Eiffla. 
Dokładnie 12 października minęło 160 
lat od uroczystego otwarcia mostu na 
Wiśle w Tczewie.
Z tej okazji zorganizowano Święto 
Mostu Tczewskiego, podczas któ-
rego można było wejść na zabytkowy 
obiekt (obecnie zamknięty), zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie, zobaczyć 

wystawę prac plastycznych poświę-
conych mostowi czy wziąć udział 
w urodzinowym biegu „160 kilome-
trów na 160-lecie Mostu”. Z okazji 
święta przygotowano też wystawę 
fotografii „MOSTY z POLSKI”. – Zapro-
siliśmy różne mosty z całej Polski na 
urodziny naszego mostu – mówi Piotr 
Kończewski z Lokalnej Organizacji 
Turystycznej KOCIEWIE – są tu obiekty 
stare, zabytkowe ale i najnowsze kon-
strukcje, duże obiekty i niewielkie, uro-
kliwe mosty – wszystkie udostępnione 
w postaci fotogramów przez różne 
instytucje: miasta, powiaty a także 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. Jednym z obiektów pre-
zentowanych na wystawie był most 
autostradowy w Mszanie.

Foto. Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śl.
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Ekonomik z nowym patronem i odznaką
Uroczysta msza święta w kościele pw. WNMP w Wodzisławiu Śląskim, jubileuszowa akademia 
z wielkim urodzinowym tortem, a także odznaczenie nowego sztandaru szkoły zainaugurowały 
13 października obchody jubileuszu półwiecza Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.

Jubileusz szkoły połączono z powiatowymi obchodami Dnia 
Edukacji Narodowej. Najpierw uczniowie i nauczyciele w uro-
czystym pochodzie udali się do kościoła pw. WNMP, gdzie 
ks. prałat Bogusław Płonka odprawił mszę świętą, a także 
poświęcił sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych, którego 
patronem została Komisja Edukacji Narodowej. Później zebrani 
przenieśli się do budynku szkoły, gdzie odbyła się akademia.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: senator Adam 
Gawęda i poseł Izabela Kloc, zastępca Śląskiego Kuratora 
Oświaty Dariusz Domański, władze powiatu ze starostą Ire-
neuszem Serwotką i przewodniczącym rady powiatu Euge-
niuszem Walą na czele, a także przedstawiciele środowisk 
naukowych, przedsiębiorców i innych instytucji na co dzień 
współpracujących ze szkołą oraz wielu innych gości, w tym 
emerytowani pracownicy „Ekonomika”.

Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu i powitaniu 
gości, głos zabrał starosta Serwotka, który w okolicznościo-
wym przemówieniu podkreślał dumę z powiatowej oświaty 
i wspólnie z członkinią zarządu powiatu resortowo odpowie-
dzialną za funkcjonowanie szkół Danutą Maćkowską wręczył 
nagrody zasłużonym pedagogom z całego powiatu. Otrzymali 
je: Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli, Andrzej Skiba, dyrektor Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Andrzej Sobik, 
wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Wiesław Pawlica, 
wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego, Małgorzata Warzecha-Staniczek, 
kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Rydułtowach, Marek Koczy, kierownik szko-
lenia praktycznego w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie 
oraz nauczyciele: Wiesława Strof-Kamińska, Elżbieta Tkocz 
(obie I LO w Wodzisławiu Śl.), Grażyna Tytko, Sylwia Bizoń 
(obie ZSP w Wodzisławiu Śl.), Halina Lapawa, Katarzyna 
Grycman-Wieczorek (obie ZSE w Wodzisławiu Śl.), Tomasz 
Wardenga, Adam Wiosna (obaj ZST w Wodzisławiu Śl.), 
Joanna Łupieżowiec, Adam Bielec (oboje PCKZiU Wodzi-
sław Śl.), Katarzyna Pierzycka, Wojciech Wilkowski (oboje 
ZPSWR w Wodzisławiu Śl.), Joanna Kowalska (LO w Ryduł-
towach), Małgorzata Chodura (ZSP w Pszowie), Barbara 
Głąb (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu 

Śl.). Nagrodą Ministra Edukacji 
Narodowej uhonorowani zostali: 
Maria Lach (dyrektor ZSE) oraz 
Czesław Pieczka (dyrektor ZST). 
Z kolei Piotr Skowronek otrzy-
mał Nagrodę Śląskiego Kuratora 
Oświaty.
Drugą część akademii rozpoczął utwór muzyczny w wykona-
niu absolwentów Ekonomika, a dyrektor Maria Lach wygłosiła 
przemówienie, w którym nawiązała do rozwoju szkoły na prze-
strzeni minionego półwiecza, wyraziła uznanie dla pracy obec-
nych oraz emerytowanych nauczycieli, w tym byłych dyrek-
torów szkoły, których w sposób szczególny powitała pośród 
gości. Podkreśliła ponadto wielkie znaczenie współpracy, jaką 
szkoła prowadzi z licznymi uczelniami i pracodawcami, jak 

również zwróciła uwagę na intensywne kontakty międzynaro-
dowe placówki, które zwłaszcza w ostatnich latach przybrały 
mocno na sile.
Był czas na pamiątkowe podziękowania – dla parlamentarzy-
stów, władz powiatu, zasłużonych i wieloletnich pracowników 
szkoły, a także jej przyjaciół. Był też czas przemówień i wielu 
gratulacji dla jubilatki, w tym od Ministra Edukacji Narodowej 
Anny Zalewskiej, które odczytał senator Adam Gawęda, jak 
również na urodzinowe prezenty. W tym ten od władz powiatu: 
5000 zł na zakup materiałów dydaktycznych.
Podczas uroczystości przewodniczący rady powiatu Euge-
niusz Wala odczytał też tekst uchwały rady w sprawie nadania 
szkołom, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych 
imienia Komisji Edukacji Narodowej, a dyrektor Maria Lach 
wspólnie z poseł Izabelą Kloc dokonały uroczystego odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej nadanie nowego patrona. Dodatkowo 
nowy sztandar szkoły – na wniosek starosty – został uhonoro-
wany Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego”, którą w imieniu władz regionu wpiął w sztandar 
radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bronisław Karasek.
Całość zwieńczył program artystyczny, w którym wystąpili 
uczniowie i absolwenci ZSE. Uroczystość zakończyło gromkie 
„Sto lat”, towarzyszące niespodziance przygotowanej przez 
organizatorów, a którą okazała się wielki jubileuszowy tort.

(tekst: L. Nowak, ZSE, oprac. WPR)
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Na sportowo dla pediatrii
W sobotę 30 września 8 amatorskich drużyn z terenu powiatu wodzisławskiego zagrało w jubileuszowym dziesiątym 
„Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wodzisławskiego”. W tym roku celem było wsparcie rydułtow-
skiego Oddziału Pediatrii.

Turniej był połączony z jubileuszem 10-lecia Powiatowego 
Młodzieżowego Ośrodka Sportu. W rozgrywkach udział 
wzięły następujące drużyny: Straż, Policja, Nauczyciele 
ZST i Przyjaciele, Radoszowy, Gosław Jedłownik, Wicher 
Wilchwy, Husaria, MD DOM Domy z drewna. Podium 
należało do Nauczycieli ZST i Przyjaciół – trzecie miejsce, 
Husarii – zdobywcy drugiego miejsca i Wichru Wilchwy – 

zwycięzcy. Królem strzelców został Sebastian Pierchała, 
który dla drużyny Nauczycieli ZST i Przyjaciół zdobył aż 
7 bramek! Puchary i upominki ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wręczył starosta 
Ireneusza Serwotka. Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwali sędziowie: Magdalena Figura, Iza-
bela Kowalska-Cichos, Karolina Konsek oraz sędzia 
główny Czesław Rychlik. Drużynom na szczytny cel udało 
się zebrać 2100 zł.
Podczas turnieju odbyła się też licytacja atrakcyjnych fan-
tów: lotu samolotem nad powiatem wodzisławskim, koszulki 
zespołu DŻEM, płyt zespołu DŻEM, amerykańskich słody-
czy, szalika BORUSSI DORTMUND, piłki z autografami meczu 
Samorządowcy-Lekarze. W ramach licytacji udało się zebrać 
1030 zł. Punktem kulminacyjnym turnieju był mecz charyta-

tywny drużyn Samorządowcy – Lekarze, który zakończył się 
zwycięstwem drużyny Samorządowców 6:2.
Wydarzenie obfitowało także w wiele innych atrakcji. Dla naj-
młodszych kibiców przygotowano: darmowy dmuchaniec, 
malowanie twarzy, stylizacje fryzur dla najmłodszych, konkurs 
plastyczny, bańki mydlane, atrakcyjne gry i zabawy. W ramach 
wsparcia oddziału pediatrii kupić można było domowe wypieki 

uczniów szkół powiatu wodzisławskiego. Do akcji charytatyw-
nej włączyły się także straż pożarna i policja, która przybliżyła 
najmłodszym tajniki swojej pracy. Pojawił się także gość spe-
cjalny imprezy – Sznupek, który jest maskotką śląskiej policji. 
Impreza połączona była z dniem krwiodawstwa oraz z kon-
sultacjami w zakresie pediatrii, chirurgii ogólnej, ortopedii 
i interny prowadzonych przez lekarzy Powiatowego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzi-
sławiu Śląskim. Oprawę meczu uświetnił swoimi występami 
zespół taneczny Tornado z MOK w Pszowie.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., Zespół 
Szkół Technicznych, Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej oraz Fundacja Razem dla Zdrowia dziękują wszystkim 
osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji 
imprezy.

Nowa czytelnia 
w bibliotece
Zakończył się remont czytelni w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł ok. 100 tys. zł. Udział finansowy 
w przedsięwzięciu ma również Powiat Wodzisławski, który 
przekazał na remont prawie 44 tys. zł.
W sali, którą oficjalnie otwarto 2 listopada, wymieniono oświe-
tlenie, wykładzinę i wyremontowano sufit. Pojawiły się też nowe 
fotele oraz stoliki komputerowe. A oto jak po remoncie prezen-
tuje się czytelnia.
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Profesor Krzysztof Ziaja 
będzie szkolił lekarzy
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja rozpoczął współpracę z Powia-
towym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śląskim. Zajmie się koordynacją szkoleń personelu 
medycznego szpitala. Dzięki temu możliwy będzie rozwój usług 
medycznych z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

Profesor Krzysztof Ziaja jest światowej sławy specjalistą w dzie-
dzinie chirurgii ogólnej, naczyniowej oraz angiologii. Jego 
wiedza i doświadczenie daje gwarancję udzielania świadczeń 
medycznych na najwyższym poziomie oraz umożliwi miesz-
kańcom powiatu wodzisławskiego dostęp do specjalistycznych 
świadczeń medycznych.
Profesora witała dyrekcja PPZOZ wraz ze starostą wodzisław-
skim Ireneuszem Serwotką i przewodniczącym rady powiatu 
Eugeniuszem Walą.

Nowa sala gimnastyczna 
dla dzieci i młodzieży
Rozpoczęły się prace związane z przebudową i moder-
nizacją sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym 
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyj-
nych w Wodzisławiu Śl., adresującym swoją ofertę eduka-
cyjną do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych.
Celem przedsięwzięcia, na które starostwo pozyskało dofi-
nansowanie z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury 
sportowej” Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest poprawa 
stanu przestrzeni szkolnej służącej rozwijaniu aktywno-
ści i rehabilitacji ruchowej, rozszerzenie funkcji obiektu 
i dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami ruchowymi i sprzężonymi. Długofalowym oddziały-
waniem ma być stworzenie dzieciom i młodzieży z powiatu 
wodzisławskiego trwałych i mocnych podstaw do rozwoju 
osobistego i uzyskania szans na pełne funkcjonowanie 
w społeczeństwie.
Do zrobienia jest wiele, ponieważ modernizacja będzie 
miała charakter kompleksowy. Nie tylko zostanie wyremon-
towana sala gimnastyczna – w tym jej nawierzchnia spor-
towa wraz z podbudową, ale też przebudowane istniejące 
zaplecze sanitarne obiektu. Dodatkowo wykonawca zobo-
wiązany jest do dostarczenia i zainstalowania urządzeń 
zabezpieczających oraz terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Kolejna szansa na dotację na utworzenie firmy
Pięć osób bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego powyżej 30 roku życia otrzyma nawet prawie 47 tys. zł pomocy na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wszystko dzięki projektowi pn.: „Moja firma – mój sukces”, który realizowany jest 
przez Powiat Wodzisławski w partnerstwie z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. 
Przyjmowanie zgłoszeń od 7 do 27 listopada.

Aby skorzystać z szansy należy zgłosić 
się do Cechu w Wodzisławiu Śląskim 
(ul. Zamkowa 5, tel. 32 455 49 85, 
32 455 69 14, biuro@cech.wodzislaw.pl) 
w celu poznania szczegółowych warun-
ków dotyczących rekrutacji. Jednym 
z warunków jest ukończony 30 rok życia, 
posiadanie statusu osoby bezrobotnej 
oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu 
wodzisławskiego.
Celem projektu jest łagodzenie skutków 
bezrobocia poprzez aktywizację zawo-
dową osób bezrobotnych znajdujących się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy. Otrzy-
mają one wsparcie doradczo-szkoleniowe, 
dotacje na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej oraz wsparcie pomostowe.
Projekt jest skierowany do osób bezrobot-
nych, biernych/nieaktywnych zawodowo 

powyżej 30 roku życia, znajdujących 
się w trudnej sytuacji na rynku pracy, 
tj. m.in. osób powyżej 50 roku życia, 
kobiet (w szczególności powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem dziecka), osób z niepełno-
sprawnościami, osób długotrwale bezro-
botnych lub osób o niskich kwalifikacjach 
z terenu powiatu wodzisławskiego.

Więcej informacji na stronie www.
powiatwodzislawski.pl w zakładce „Pro-
jekty unijne i inne”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: VII. 
Regionalny rynek pracy, Działania: 7.3. Wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospo-
darczej, Poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia 
na obszarach rewitalizowanych – RIT.


