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POLUB NAS
Przypominamy, że Powiat Wodzisławski ma swój profil na facebooku. 
Gorąco zachęcamy do „polubienia” nas oraz systematycznego odwiedzania strony. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
wszystkim mieszkańcom Powiatu Wodzisławskiego 

składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha 
i wszelkiej pomyślności na cały 2018 rok.

Starosta Ireneusz Serwotka wraz z Zarządem Powiatu Wodzisławskiego 
oraz Przewodniczący Eugeniusz Wala wraz z Radą Powiatu Wodzisławskiego Fo
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Powiat Wodzisławski 
„Samorządowym Liderem 
Edukacji 2017”
W sobotę 9 grudnia w Auli Collegium Novum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie członkini Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego Danuta Maćkowska wraz z Sekretarzem 
Powiatu Michałem Lorkiem odebrała zaszczytny tytuł dla 
Powiatu Wodzisławskiego: „Samorządowy Lider Edukacji”.

W programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Eksper-
tów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie 
uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny 
działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, 
które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzy-
skają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat 

i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.
To jeden z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpozna-
walnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka 
samorządu terytorialnego.
Z racji wyjątkowej jakości kształcenia Powiat Wodzisław-
ski otrzymał także szczególne wyróżnienie: „Lider Jakości 
Kształcenia”.

Powiatowe Mikołajki dla dzieci
Ciekawy program artystyczny, konkursy, moc prezentów i dobrej zabawy, a przede wszystkim 140 uśmiechniętych dzieci 
– tak w wielkim skrócie można opisać to, co działo się podczas kolejnej edycji Powiatowych Mikołajek.
Po raz dziesiąty, pamiętając o dzieciach, Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl. wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Godowie oraz przy wsparciu siedmiu ośrodków pomocy 
społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego zorganizowało 
Powiatowe Mikołajki. Tegoroczna impreza odbyła się 8 grudnia 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołkowicach.
W spotkaniu wzięło udział 140 dzieci z Wodzisławia Śl., Godowa, 
Gorzyc, Lubomi, Mszany, Marklowic i Radlina (wskazanych przez 
miejscowe ośrodki pomocy społecznej), a także zaproszeni 
goście, m.in. władze gmin i powiatu oraz kierownicy placówek 
pomocy społecznej. Uczestników Mikołajek powitała członkini 
zarządu powiatu Danuta Maćkowska, która skierowała wiele 
ciepłych słów do najmłodszych. Na mikołajkach pojawił się 
również senator Adam Gawęda, włodarze miast i gmin oraz 

reprezentanci ośrodków pomocy.
O dobrą, blisko dwugodzinną zabawę, zadbali profesjonalni 
aktorzy, którzy przedstawili bogaty program artystyczny 
pt. „Przygody Praculinki i Pyrdka”, podczas którego nie zabrakło 
szybkich konkursów, tanecznych pląsów i dynamicznych piose-
nek. Wśród gwaru, śmiechu i wystrzałów konfetti niespodzie-
wanie pojawił się długo wyczekiwany gość, który przybył po 
specjalnie utworzonej przez dzieci „drodze mlecznej”. Święty 
Mikołaj najpierw przywitał się osobiście z wszystkimi uczest-
nikami zabawy, by następnie rozdać im prezenty. O opiekę 
i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w imprezie zadbali 
pracownicy OPS-ów. Starostwo Powiatowe z kolei ufundowało 
ciepły poczęstunek, napoje, słodycze, odblaski, mikołajkowe 
czapeczki, upominki i program artystyczny.
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Nowy Blok Operacyjny oficjalnie otwarty
Oficjalne otwarcie nowego bloku operacyjnego w wodzisławskim szpitalu już za 
nami. Parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektor śląskiego NFZ, załoga szpitala 
– nie szczędzili słów uznania dla tej inwestycji.

Śmiało można powiedzieć, że 19 grudnia 2017 r. to wielki dzień zarówno dla 
powiatowego szpitala w Wodzisławiu Śląskim, jak i dla mieszkańców całego 
powiatu wodzisławskiego. Po wielu latach udało się doprowadzić do szczęśli-
wego finału bardzo ważną inwestycję: budowę nowego bloku operacyjnego, bez 
którego trudno sobie wyobrazić dalsze 
sprawne funkcjonowanie szpitala.
Inwestycja ta została zrealizowana 
przede wszystkim dzięki zaangażowa-
niu ogromnych środków finansowych 
Powiatu Wodzisławskiego (łącznie 
ponad 5 mln zł), który podczas uroczy-
stości reprezentował w imieniu starosty 

Ireneusza Serwotki przewodniczący 
rady Eugeniusz Wala oraz członkinie 
zarządu Danuta Maćkowska i Janina 
Chlebik-Turek.
Tylko w ciągu ostatnich 2 lat władze 
powiatu przeznaczyły na wsparcie 
PPZOZ ponad 9 mln zł. Przez cały 
czas aktywnie poszukują też środków 

na rozwój szpitala z innych źródeł, 
np. wsparcia okolicznych miast i gmin, 
których mieszkańcy korzystają z usług 
naszego zakładu czy też z funduszy 
europejskich.
W uroczystości wzięli też udział par-
lamentarzyści, wicewojewoda śląski 
Mariusz Trepka, dyrektor Śląskiego 
Oddziału NFZ Jerzy Szafranowicz, 
przedstawiciele miast i gmin z terenu 
działania Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułto-
wach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 
w Wodzisławiu Śląskim, środowisko 
lekarskie, a także radni powiatowi.
Dyrektor szpitala Dorota Kowalska, 
dziękując za wsparcie w realizacji 
przedsięwzięcia, podkreślała też oso-
biste zaangażowanie Starosty Wodzi-
sławskiego Ireneusza Serwotki.
Budowa nowego bloku operacyjnego 
przebiegała w szybkim tempie. Z koń-
cem listopada br. zakończono prace 
związane z przebudową pomiesz-
czeń na wysokim parterze budynku 
głównego Szpitala w Wodzisławiu Ślą-
skim. Przez okres niespełna 4 miesięcy 
dokonano całkowitej przebudowy 

pomieszczeń. Prace obejmowały m.in.: 
wykonanie robót wyburzeniowych, 
wykonanie wylewek, ścian działowych 
oraz instalacji w tym instalacji gazów 
medycznych, instalacji wodno – kana-
lizacyjnej oraz instalacji elektrycznej. 
Zastosowano jedne z najnowocze-
śniejszych rozwiązań technologicz-
nych w postaci materiałów i systemów 
wykończeniowych. 27 listopada br. 
dokonano odbioru wykonanych 
prac przez przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Wodzisławiu Śląskim, natomiast 
6 grudnia br. – przez przedstawicieli 
Śląskiego Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego w Kato-
wicach.
Nowo oddany blok operacyjny składa 
się z trzech nowoczesnych, klimaty-
zowanych sal operacyjnych: ginekolo-
gicznej, chirurgicznej i ortopedycznej, 
sali wybudzeniowej oraz niezbędnego 
zaplecza.

Nasza „Szlachetna paczka”
Tradycyjnie, jak co roku, Powiat Wodzisławski włączył się w ogólnopolską akcję 
„Szlachetnej paczki”, by obdarować osoby potrzebujące pomocy.

Patronat nad inicjatywą „Szlachetnej 
paczki” objął starosta Ireneusz Ser-
wotka. Zebraliśmy w sumie kwotę 

3.459,00 zł i do tego jeszcze poda-
runki rzeczowe!
Za zebrane pieniądze zakupiono: piec 
gazowy z piekarnikiem, rozkładaną 
dwuosobową wersalkę, odzież (kurtki 
zimowe, bluzki, spodnie i buty), pro-
dukty świąteczne (bakalie i słodycze), 
produkty spożywcze, środki piorące 
i czyszczące, kosmetyki, ręczniki, arty-
kuły szkolne.
Dodatkowo przekazaliśmy otrzymane 
materiały rzeczowe, m.in. ubrania, 
kosmetyki, plecak, maskotki, obrus, 
artykuły spożywcze, papiernicze 
i szkolne. 

Zakupiliśmy również upominki dla 
rodziny: auto zabawkę, telefon komór-
kowy, tablet, kordonki do robót ręcz-
nych.
Zapakowaliśmy łącznie 12 paczek, które 
zostały dostarczone 7 grudnia na miej-
sce zbiórki. W ramach podziękowań 
od obdarowanej rodziny otrzymaliśmy 
kartę świąteczną oraz ręcznie wyko-
naną robótkę.
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Młodzież z Wodzisławia Śląskiego w ONZ
Na zaproszenie władz Powiatu Recklinghausen, partnerskiego samorządu Powiatu Wodzisławskiego, młodzież z Zespołu 
Szkół Technicznych i II Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim wzięła udział w wizycie studyjnej i obradach 
młodzieżowej Rady Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Marsz przeciw przemocy
Przed południem 12 grudnia z parkingu naprzeciw budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w kierun-
ku Rynku, a następnie ul. Minorytów do SP nr 1 przeszedł 
marsz „Białej wstążki”.

Biała wstążka, symbolizująca sprzeciw wobec przemocy została 
wpięta w klapy ubrań każdego, kto w tym dniu solidaryzował 
się z tą ideą. Marsz „PO MOC” kończył kilkunastodniową kam-
panię przeciwko przemocy zorganizowaną przez Powiatowy 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W jej ramach urucho-
miono między innymi dodatkowy punkt konsultacyjny, gdzie 
można było skorzystać z pomocy pedagogów, psychologów, 
policjantów i pracowników socjalnych.
W ramach klubu dyskusyjnego „Oko w oko” podopieczni 
Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śl. spo-
tkali się też z psychologiem, który na co dzień pracuje w ZK 
w Jastrzębiu-Zdroju. Wcześniej młodzież oraz pracownicy pla-
cówek i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli 
w lekcjach samoobrony, które poprowadzili wodzisławscy poli-
cjanci. Kadra ośrodków wspólnie z młodzieżą wzięła ponadto 

udział w zajęciach z zakresu profilaktyki antynarkotykowej, 
podczas których mieli okazję zapoznać się m.in. z najnowszymi 
metodami wykrywania substancji psychoaktywnych.
W ramach kampanii zorganizowane zostały też rozgrywki 
sportowe. Czwartego grudnia, w sali gimnastycznej SP nr 1 
w Wodzisławiu Śl., pomiędzy drużyną złożoną z wychowanków 
obu placówek opiekuńczych a funkcjonariuszami wodzisław-
skiej komendy policji został rozegrany mecz piłkarskich. Miało 
to być potwierdzenie, że sport można uprawiać bez agresji 
i niezdrowej rywalizacji. Symboliczne zakończenie kampanii 
„Białej Wstążki” w powiecie wodzisławskim nastąpiło w auli SP 
nr 1, gdzie odbyła się konferencja podsumowująca.

Obrady przygotowała Westfalska Szkoła 
Wyższa. Młodzież podczas warsztatów 
przygotowawczych poznała procedury 
obowiązujące w trakcie posiedzeń ONZ, 
a także strukturę i zakres działania tej 
organizacji. Uczniowie wcielili się w rolę 
przedstawicieli różnych państw, dzięki 
czemu poznawali ich sytuację politycz-
no-ekonomiczną, a także zastanawiali 
się, z jakimi państwami warto zawrzeć 
sojusze.
W trakcie debaty plenarnej uczniowie 
przekonywali innych do swojego stano-
wiska i uzyskania poparcia w głosowaniu 
nad końcowymi rezolucjami. Wymagało 
to od nich zmysłu i taktu dyplomatycz-
nego, umiejętności argumentowania 
i przekonywania do swoich racji, a także 
przełamywania barier związanych z prze-
mawianiem przed szerokim gremium, 
gdyż w obradach brało udział ponad 70 
uczestników z Niemiec, Łotwy i Polski.
Obrady zostały zainicjowane przez Sta-
rostę Powiatu Recklinghausen Caya 
Süberkrüba, który powitał młodzież 
na sali plenarnej starostwa i życzył jej 
owocnych obrad. W trakcie sesji ple-
narnej i wcześniejszych warsztatów 

młodzież debatowała nad dwoma tema-
tami: eliminacją pracy zarobkowej dzieci 
oraz edukacją na obszarach zniszczo-
nych wojnami i konfliktami. Po dziesię-
ciu godzinach debat i nieformalnych 

rozmów w języku angielskim, młodzież 
głosowała za przyjęciem rezolucji potę-
piającej pracę zarobkową dzieci i wspar-
ciem finansowym krajów objętych 
wojnami i konfliktami. Konferencja 

zakończyła się wspólną kolacją, w trak-
cie której młodzież miała okazję wysłu-
chać koncertu lokalnej grupy rockowej. 
W trakcie wizyty młodzież miała również 
możliwość poznania Centrum Zarzą-

dzania Kryzysowego w Recklinghausen, 
odwiedziła straż pożarną, zwiedziła 
miasto Dortmund, a także uczestniczyła 
w warsztatach muzycznych w Centrum 
Integracji Marl.
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Nowoczesny sprzęt medyczny dla szpitali!
Dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Wodzisławski z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz wkładowi własnemu 
Powiatu do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim już trafia 
nowoczesny sprzęt medyczny warty łącznie ok. 900 tys. złotych.

40 lat czekali na boisko…
Całkiem niedawno, bo pod koniec września podpisana została umowa na budowę przy Liceum Ogólnokształcącym im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach boiska wielofunkcyjnego. Prace rozpoczęły się z początkiem października i trwały 
zaledwie miesiąc. 7 grudnia boisko zostało poświęcone i oficjalnie oddane do użytku.

Powiatowe szpitale do końca roku wzbo-
gacą się m.in. o cystoskopy, aparat EMG, 
aparaty holter EKG, aparat do badań uro-
dynamicznych, USG/UKG, myjki dezyn-
fektory, stół operacyjny do zabiegów 
ortopedycznych z nakładką do zabie-
gów na kręgosłupie, wiertarki ortope-
dyczne oraz gastroskop.
Część urządzeń już do szpitali 
dotarła. Pierwszy (w piątek 24 listo-
pada) był nowoczesny ultrasonograf. 
W czwartek 30 listopada odebrano 
kolejny sprzęt – 4 Aparaty Holter EKG 

czyli – urządzenia rejestrujące pracę 
serca (EKG), w sposób ciągły, przez 24 
godziny na dobę w celu późniejszej, 
szczegółowej, również komputero-
wej analizy. W czwartek 7 grudnia 
do szpitala trafił aparat do badań 
urodynamicznych i aparat EMG czyli 
najogólniej mówiąc aparat do diagno-
styki czynności elektrycznej mięśni 
i nerwów obwodowych. 11 grudnia 
odebrano wiertarki do zabiegów 
ortopedycznych, a 14 grudnia – nowy 
gastroskop.

Całkowita wartość zakupionych urzą-
dzeń to ok. 895 tys. zł, z czego 709 tys. zł 
to środki pozyskane.

To nowoczesny obiekt sportowy 
o wymiarach 22 x 38,5 m. Boisko 
w całości posiada nawierzchnię poli-
uretanową. Na boisku wykonano pola 
do gry w siatkówkę, tenis ziemny, piłkę 
ręczną oraz piłkę nożną. Wokół boiska 
przewidziano też tzw. piłkochwyty. 
Obiekt wyposażony jest w niezbędne 
bramki oraz słupki z siatkami oraz 
urządzenia naciągowe, a także stano-
wisko sędziowskie. Dyrektor szkoły 
Piotr Skowronek chwali nową inwe-
stycję. – W naszej szkole nowego boiska 
nie udało się zbudować od ponad 40 lat. 
Teraz potrzebny był na to niespełna rok, 
powiedział dyrektor.
Dyrektor podkreślał osobiste zaanga-
żowanie starosty i władz powiatu oraz 
parlamentarzystów we wspólne działa-
nia, dzięki którym mógł powstać nowy 
obiekt sportowy. Wśród gości obecnych 
na uroczystym otwarciu boiska byli 
obecni m.in. przedstawiciele Powiatu 
Wodzisławskiego ze starostą Irene-
uszem Serwotką i członkinią zarządu 

Danutą Maćkowską na czele, burmistrz 
Rydułtów Kornelia Newy, przedstawi-
ciele parlamentarzystów, którzy wspie-

rali powstanie tej inwestycji, nauczyciele, 
młodzież i służby mundurowe. Reali-
zacja zadania została dofinansowana 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Uroczystość otwarcia nowego 

boiska wielofunkcyjnego zakończył 
pokaz musztry i sprawności klas mundu-
rowych.
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Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę
W Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. po raz kolejny 
przeprowadzono zbiórkę żywności i innych artykułów dla 
zwierząt z przytuliska prowadzonego przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Zwierząt „Koty, Psy i My” przy Służbach Komunal-
nych Miasta w Wodzisławiu Śl.

Za nami Maraton Pisania Listów 
Amnesty International w Tischnerze!
5 grudnia społeczność szkolna II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim poma-
gała więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka. W szkole odbywał się po raz kolejny 
Maraton Pisania Listów organizowanym przez Amnesty International. Wydarzenie było otwarte dla wszystkich, więc 
każdy mógł wziąć udział w akcji.

Maraton Pisania Listów odbywa się co 
roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętu-
jemy Międzynarodowy Dzień Praw Czło-
wieka. W tym roku wydarzenie odbywa 
się już po raz siedemnasty! W jego trak-
cie przez 24 godziny powstają ręcznie 

pisane listy w obronie kilkunastu kon-
kretnych osób lub grup osób, których 
prawa człowieka zostały złamane.

Zaczęło się w Polsce
Po raz pierwszy Maraton został zor-

ganizowany w Polsce w 2001 roku. 
Na pomysł akcji wpadli aktywiści i akty-
wistki warszawskiej grupy lokalnej 
Amnesty. W następnych latach akcja 
rozpowszechniała się na inne kraje. 
W 2016 r. setki tysięcy ludzi podjęły 
ponad 4,6 mln akcji w ponad 200 krajach 
i terytoriach na całym świecie. W Polsce 
napisaliśmy już 356 645 listy w blisko 
800 miejscach w całym kraju.

U nas można było pisać 
w „Tischnerze”
Od kilku lat w akcję aktywnie włącza 
się II LO im. ks. prof. Józefa Tishnera 
w Wodzisławiu Śl., które umożliwia 
napisanie listu nie tylko własnej mło-
dzieży, ale też osobom z zewnątrz. 
W tym roku z zaproszenia młodzieży 
skorzystał m.in. starosta Ireneusz 
Serwotka, członek zarządu powiatu 
Danuta Maćkowska oraz przewodni-
czący komisji oświaty, kultury i sportu 
rady powiatu Andrzej Kania. W sumie 
tego dnia w wodzisławskim liceum 
napisano 1300 listów!
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I tym razem urzędnicy dali swój wyraz miłości do potrzebują-
cych zwierząt. Do przytuliska trafiło m.in. ponad 38 kg suchej 
karmy, ponad 150 puszek i saszetek z pokarmem, a także żwi-
rek dla kotów i środki czystości oraz miski, szczotki, obroże, 
koce i ręczniki.
Przytulisko dla bezdomnych kotów i psów funkcjonuje na 
terenie Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śl. przy 
ul. Marklowickiej. Na co dzień pracują tam wolontariusze Sto-
warzyszenia na rzecz Zwierząt „Koty, Psy i My”, którzy nie tylko 
opiekują się zwierzętami, ale też aktywnie poszukują ich wła-
ścicieli, a gdy to okaże się niemożliwe – prowadzą tzw. adop-
cje zwierząt. Informacje o czworonogach przeznaczonych do 
adopcji można znaleźć na facebookowym profilu Stowarzysze-
nia: https://pl-pl.facebook.com/Wodzislawskiepsyikoty.

Tam znajdują się zdjęcia i wszelkie informacje o przetrzymy-
wanych zwierzętach. Stowarzyszenie jest organizacją non-
profit, dlatego każde wsparcie okazane jej podopiecznym jest 
bezcenne. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do pomocy 
zwierzętom, zwłaszcza w okresie zbliżającej się zimy. Kontakt 
do Stowarzyszenia: 605 109 891.
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Poznajcie stypendystów Premiera RP
7 grudnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów 
stypendystom z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego.

W uroczystości brała udział członkini 
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 
Danuta Maćkowska i naczelnik Wydziału 
Oświaty wodzisławskiego starostwa 
Katarzyna Zöllner-Solowska.
Ze szkół ponadpodstawowych z terenu 

powiatu wodzisławskiego dyplomy Pre-
zesa Rady Ministrów otrzymali:
•	 Krzysztof Widenka z I Liceum Ogól-

nokształcącego im. 14 Pułku Powstań-
ców Śląskich w Wodzisławiu Śl.,

•	 Zuzanna Wieczorek, Agata Sta-

siowska i Artur Markiel z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzi-
sławiu Śl.,

•	 Zuzanna Udała z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie,

•	 Sandra Bank z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach,

•	 Paweł Górecki i Karolina Moskwa 
z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzi-
sławiu Śl.,

•	 Julia Wieszołek z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Noblistów Polskich 
w Rydułtowach,

•	 Patrycja Sosna z PCKZiU Wodzisław 
Śl.,

•	 Patrycja Mandera z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.

•	 Kinga Frąc z Zespołu Szkół Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich w Wodzisła-
wiu Śl.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy!

Barbórkowe świętowanie
Jak zwykle 4 grudnia w naszym regionie obchodziliśmy święto górnicze – tradycyjną „Barbórkę”. W powiecie wodzisław-
skim świętowanie rozpoczęło się już wcześniej.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Wodzisławiu Śl. 28 listopada obchodziło Święto Szkoły 
i w ramach tej uroczystości odbyły się też obchody barbór-
kowe z udziałem władz Powiatu Wodzisławskiego.
30 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej górnicy Polskiej grupy 
Górniczej, oddział KWK ROW także świętowali „Barbórkę”. 

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele parlamentu, 
samorządów w regionie, w tym starosta Ireneusz Serwotka 
i przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala, a także 
dyrektorzy Polskiej Grupy Górniczej, którzy podsumowali 
mijający rok.
W niedzielę 3 grudnia Metropolita Katowicki abp Wiktor 
Skworc przewodniczył uroczystej mszy świętej w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Anny w Gołkowicach 
z okazji wspomnienia św. Barbary, patronki górników. 
Eucharystia była transmitowana na żywo przez TVP Polo-
nia, TVP Katowice oraz radio diecezjalne eM. Również w tej 
uroczystości brali udział samorządowcy z naszego regionu, 
a wśród nich władze powiatu. 4 grudnia starosta wziął 
udział w tradycyjnym spotkaniu barbórkowym organizowa-
nym przez Spółdzielnię Mieszkaniową ROW w Wodzisławiu 
Śląskim, a przewodniczący rady powiatu – w spotkaniu gór-
ników w Łaziskach.
Podczas uroczystości Barbórkowych w Cechowni Kopalni 
„Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, które 
odbyło się 2 grudnia nasz powiat reprezentował członek 
zarządu Leszek Bizoń. Był on także obecny na spotkaniu 
Koła Braci Górniczej w Jedłowniku 4 grudnia. Władze powiatu 
wzięły też udział w górniczych uroczystościach w Radlinie 
w sobotę 2 grudnia.

Foto. www.rybnik.com.pl
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Z Koalicją o rodzicielstwie zastępczym
Na początku grudnia w naszym powiecie przebywali przedstawiciele Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz 
Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Europejskich Wise Europa. Goście spotkali się z przedstawicielami rodzin 
zastępczych, a także reprezentantami instytucji pomocy. Cel był jeden: przygotowanie zmian w systemie pieczy zastępczej, 
tak, aby jak najwięcej dzieci z domów dziecka i podobnych placówek mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej.

Poznaliśmy mistrzów powiatu w szachach
W niedzielę, 3 grudnia, 60 szachistów rywalizowało w trzech grupach wieko-
wych o tytuł Mistrza Powiatu Wodzisławskiego w Szachach. Zawody rozegrano 
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Od strony sędziowskiej nad pra-
widłowym przebiegiem turnieju czuwał Jacek Stebel.

Wśród najmłodszych zawodników 
(rocznik 2006 i młodsi) triumfował Fla-
wian Krawczyk (SSZ Strzybniczanka 
Tarnowskie Góry). W kategorii roczni-
ków 2000-2005 zwycięstwo odniósł 

Kacper Bilczewski (UKS Ognisko 
Rydułtowy). Z kolei w grupie najstar-
szych graczy (roczniki 1999 i starsi) 
niepokonany był Henryk Samborski 
(UKS Ognisko Rydułtowy). W klasyfika-
cji generalnej największą liczbę punk-
tów w całym turnieju zdobył Kacper 
Bilczewski (UKS Ognisko Rydułtowy) 
i został najlepszym zawodnikiem tur-
nieju.
Dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śląskim wręczył Naczelnik 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Józef 
Szymaniec oraz sędzia główny zawodów 
– Jacek Stebel.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Rocznik 2006 i młodsi:
1. Flawian Krawczyk (SSZ Strzybniczanka 
Tarnowskie Góry)
2. Filip Jasionowski (KSZ Skoczek Czer-
wionka-Leszczyny)
3. Bartosz Kubik (MKSZ Rybnik)

Roczniki 2000-2005:
1. Kacper Bilczewski (UKS Ognisko 
Rydułtowy)
2. Mikołaj Polczyk (UKS Ognisko Ryduł-
towy)
3. Tomasz Gałuszka (UKS Pionier Jastrzę-
bie Zdrój)
Rocznik 1999 i starsi:
1. Henryk Samborski (UKS Ognisko 
Rydułtowy)
2. Kazimierz Drabiniok (KSZ Zefir Bogu-
szowice)
3. Sebastian Hasiński (TS Kuźnia Rybnik)
Najlepszy zawodnik turnieju
Kacper Bilczewski (UKS Ognisko Ryduł-
towy).

Przedstawiciele obu instytucji przeby-
wali w powiecie wodzisławskim dwa dni. 
Pierwszego dnia Janusz Gulip z Koalicji 

na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej 
przeprowadził grupowy wywiad z przed-
stawicielami rodzin zastępczych na temat 

potrzeb, problemów i zasobów pieczy 
zastępczej w Powiecie Wodzisławskim.
Kolejnego dnia goście zaprezentowali 
narzędzie do badania przebiegu prze-
kształcania pieczy zastępczej w formy 
rodzinne. W spotkaniu wzięła udział m.in. 
odpowiedzialna za powiatową pomoc 
społeczną członkini zarządu Janina 
Chlebik-Turek, kierownictwo PCPR 
oraz przedstawiciele jednostek pomocy 
społecznej z terenu całego powiatu. 
Dyskutowano ponadto na temat barier 
w funkcjonowaniu rodzin zastępczych.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej pt. „Stworzenie i wdrożenie 
narzędzia badawczego służącego weryfi-
kacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej w powiatach”.
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Przyszłość świata zależy od nas!
Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas! Pod takim tytułem odbyła się tegoroczna edycja Tygodnia 
Edukacji Globalnej w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
To coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana 
w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o cha-
rakterze globalnym. TEG odbywa się w listopadzie, pod patro-
natem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności 
i Solidarności Światowej Rady Europy. W trakcie obchodów 
tego wydarzenia młodzież Budowlanki miała możliwość zapo-
znania się z celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, m.in. dążeniem 
do poprawy jakości życia na świecie, wyeliminowania głodu, 
ubóstwa i chorób.
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przygotowali 17 plaka-
tów prezentujących najważniejsze aspekty zrównoważonego 
rozwoju i przedstawili je swoim rówieśnikom w formie wystawy. 
Uzyskane w ten sposób informacje okazały się bardzo przy-
datne podczas finału akcji, który odbył się dnia 24 listopada 
w Powiatowym Centrum Konferencyjnym. W trakcie spotkania 
uczniowie dowiedzieli się m.in., w jaki sposób mogą wpływać 
na globalne procesy, np. przez świadome zachowania konsu-
menckie. Prezentacja pod tytułem,, Fairtrade – sprawiedliwy 
handel” uświadomiła im, że kupując towary oznaczone okre-
ślonymi logotypami przyczyniają się do rozwoju najuboższych 
regionów świata. Młodzież obejrzała też krótki film na temat 

warunków pracy w chińskich fabrykach, produkujących sprzęt 
komputerowy, by uświadomić sobie jak ważny jest to problem. 
Podsumowaniem spotkania był konkurs wiedzy o celach zrów-
noważonego rozwoju, w którym wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich klas.

Najlepsi okazali się uczniowie klasy IVD, której profil – odna-
wialne źródła energii – pokrywał się w dużej mierze z celami 
zrównoważonego rozwoju.

Wydrukowali… szkołę
Drukarki 3D znajdują zastosowanie w zasadzie w każdej dziedzinie aktywności człowieka. Nie inaczej jest w PCKZiU w Wodzi-
sławiu Śląskim, gdzie w ramach rozwoju Centrum Druku 3D i poszerzania kompetencji zawodowych uczniów, od kilku 
tygodni trwało projektowanie i drukowanie makiety szkoły wraz z terenem przyszkolnym i zapleczem sportowym.

Makieta powstała w skali 1:100 i osią-
gnęła wymiar 1,25 m x 1,47 m, zawiera 
wszelkie szczegóły ukształtowania 
i architektury terenu, które można spo-
tkać w przestrzeni szkolnej. Team, który 
ją zbudował składał się z nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, uczniów 
pasjonatów zagadnienia.
Nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
Krzysztof Gajda podkreślił niekwestio-
nowane zalety uczestnictwa uczniów 
w takim projekcie: wszechstronne 
podniesie kompetencji zawodowych, 
w pełni merytoryczne przygotowanie 
do egzaminu zawodowego, doskona-
lenie umiejętności współpracy w gru-
pie i komunikacji zespołowej, zdobycie 
doświadczeń liderskich. Równie istotny, 
co sam druk 3D, okazał się też moment 
projektowania, w pełni już profesjonal-
nego, z wykorzystaniem właściwych ku 
temu narzędzi komputerowych. Małgo-
rzata Michalak-Jarosz odpowiedzialna 
była za estetyczną prezentację i dopra-
cowanie wizualne makiety. Przyznaje 
ona, że największym wyzwaniem była 

praca pod presją czasu i efektu, który 
chciała uzyskać. Konieczność wizualizacji 
tego, co dopiero zostanie wydrukowane, 
jako integralną część makiety sprawiła, 
że po raz kolejny w swojej pracy się-
gnęła do metod i technik rozbudzają-
cych kreatywność i opierających się na 

pracy zespołowej. W projekcie zaan-
gażowanych było ponad 20 uczniów. 
Uczestniczyli oni we wszystkich etapach 
powstawania makiety, angażowali swoje 
siły i czas poza lekcjami, wreszcie zaś nie-
ustannie poszukiwali nowych rozwiązań. 
Jak podkreślają Artur Fojcik i Błażej 
Zaliński, z klasy czwartej, ogromnym 

atutem tego projektu, poza rozwojem 
merytorycznym, było doświadczenie 
autentycznej pracy w zespole projekto-
wym. Czas spędzony przy projektowaniu 
i montażu kolejnych elementów makiety, 
uruchomił w nas – podkreślają uczniowi 
– pokłady kreatywności, o której istnieniu 
do tej pory nie wiedzieliśmy. Znaleźliśmy 
zastosowanie dla elementów pozornie nie 
związanych z drukiem 3D, poszukiwali-
śmy rozwiązań metodą burzy mózgów, 
komunikowaliśmy się skutecznie, mając na 
uwadze proces powstawania makiety i jej 
ostateczny efekt. Druk 3D okazuje się być 
doskonałym narzędziem technologicz-
nym, a jednocześnie środkiem do budo-
wania zespołu, komunikacji i dobrych 
relacji. Przykład makiety PCKZiU jest 
nowatorskim, innowacyjnym pod 
względem techniczno-pragmatycznym 
efektem pracy i zaangażowania wielu 
ludzi. Makieta po raz pierwszy zaprezen-
towana została 28 listopada, podczas 
Święta Szkoły, i zrobiła ogromne wraże-
nie na wszystkich gościach odwiedzają-
cych tego dnia PCKZiU.
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W PCKZiU otwarto nową siłownię na świeżym powietrzu
Z końcem listopada Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. obchodziło Świę-
to Szkoły. Podczas uroczystości symbolicznie oddano do użytku siłownię na świeżym powietrzu, jaka powstała dzięki 
wsparciu pozyskanemu przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Święto Szkoły stało się coroczną tradycją, która jest formą cele-
bracji więzi wspólnoty szkolnej, realizacji celów, odwagi w pro-
jektowaniu i wolności w marzeniu! Uroczystości rozpoczęła 
msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzi-
sławiu Śl. Później uczestnicy przeszli na plac przy szkole, na 

którym powstała siłownia na świeżym powietrzu. Symbo-
licznego przecięcia wstęgi dokonał senator Adam Gawęda, 
starosta Ireneusz Serwotka, członkini zarządu powiatu odpo-
wiedzialna za oświatę Danuta Maćkowska oraz dyrektor 
szkoły Danuta Mielańczyk.
Przy szkole powstała m.in. zeskocznia do skoku w dal z torem 
poliuretanowym, siłownia zewnętrzna, stół do tenisa stoło-
wego, a także plac do street workoutu. Dodatkowo obiekt 
został wyposażony w oświetlenie, dzięki któremu możliwe 
jest korzystanie z niego nawet po zapadnięciu zmroku. 
Koszty wykonywanych prac to ponad 414 tys. zł. W uroczy-

stości Święta Szkoły wzięli udział parlamentarzyści, władze 
powiatu, samorządowcy, szefowie powiatowych instytu-
cji, pracodawcy i przedstawiciele organizacji biznesowych, 
reprezentanci branży górniczej, członkowie szkolnej Rady 
Rodziców oraz przedstawiciele wielu innych instytucji 
na co dzień współpracujących ze szkołą. Starosta Ireneusz 
Serwotka gratulując społeczności szkolnej jej święta podkre-
ślał, że Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Wodzisławiu Śl. jest jednym z liderów innowacji 
i kreatywności pośród powiatowych szkół. Komplemento-
wał też dobrą współpracę placówki z pracodawcami. Święto 
Szkoły było też okazją do wręczenia szkole przyznanego 

przez Ośrodek Rozwoju Edukacji tytułu Szkoły Promującej 
Zdrowie. Stosowny certyfikat na ręce dyrektor szkoły Danuty 
Mielańczyk wręczył Tomasz Wojtasik– koordynator projektu 
Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Zmiana rozkładu jazdy PKS
10 grudnia Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim jako organizator trans-
portu wprowadziło korekty w rozkładzie jazdy w komunikacji powiatowej obsłu-
giwanej przez PKS w Raciborzu.

Najważniejsze z nich to zakładane przy-
wrócenie kursów na linii nr 35 ulicą 
Dworcową w Czyżowicach (remont 
drogi dobiega końca) i dodatkowy kurs 
dedykowany uczniom wracającym ze 
szkoły, dodatkowe połączenia na linii 
36 Wodzisław Śl. – Gołkowice, a także 
zmiany w kursowaniu autobusów do 
Skrzyszowa i Gołkowic na linii 38.
Wszystkie zmiany w rozkładzie jazdy 
prezentują się następująco:
linia 31
•	 zmiana	 porannego	 kursu:	 autobus	

o 5:50 z Lubomi do Wodzisławia Śl. 
rozpoczyna bieg w Nieboczowach – 
odjazd o godz. 06:12S
linia 32
•	 likwidacja	 środowego	 kursu	 15:10S	
Gorzyczki Wiejska szkoła – Uchylsko
linia 36
•	 dodatkowy	 kurs	 o	 godz.	 10:30D	
z Wodzisławia Śl. do Gołkowic 1 Maja 
szkoła,
•	 dodatkowy	kurs	o	godz.	11:05D	z	Goł-
kowic 1 Maja szkoła do Wodzisławia Śl.
•	 przesunięcie	 o	 5	min	 i	 skrócenie	 do	

przystanku Gołkowice 1 Maja szkoła (do 
tej pory do Skrbeńska) kursu z Wodzisła-
wia Śl. o godz. 18:45 (dotychczas 18:40 
do Skrbeńska)
•	 skrócenie	do	przystanku	Gołkowice	1	
Maja szkoła (do tej pory do Skrbeńska) 
kursów z Wodzisławia Śl. odjazd o godz. 
21.15D i 21:50D (soboty)
•	 zmiana	 trasy	 porannego	 kursu	 do	
Wodzisławia Śl. – autobus z godz. 8:00 
(soboty) będzie rozpoczynać kurs 
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z przystanku Gołkowice 1 Maja szkoła 
(do tej pory ze Skrbeńska)
linia 35
•	 dodatkowy	 kurs	 15:20S	 Czyżowice	
Wodzisławska szkoła – Czyżowice Dwor-
cowa stacja kolejowa
linia 38
zmiany godzin odjazdów:
•	 Wodzisław	 Śl.	 –	 Gołkowice	 (Godów):	

5.15DG, 6:35DG, 8:35DG, 8:35 (6), 9:50DG, 
11:00D, 12:35D, 12:35 (6), 13:35SG, 14:35D, 
15:35 (6), 15:50DG, 17:00D, 19:15DG
•	 Gołkowice	 –	 Wodzisław	 Śl.:	 6:50S,	
7:35H, 7:50S, 11:40D, 13:20D, 15:20D, 
17:40D
•	 Godów	–	Wodzisław	Śl.:	6:00D,	9:00	(6),	
9:10D, 10:20D, 13:10 (6), 16:10 (6), 19:49D
linia 41:

•	 likwidacja	 kursów	 Syrynia	 –	 Racibórz	
(odjazd o godz. 21:00) i Racibórz – Syry-
nia (odjazd o godz. 22:20)
•	 zmiana	 częstotliwości	 kursowania	
autobusów na linii Racibórz – Wodzisław 
Śl. odjazd o godz. 9:45D – od 10 grudnia 
autobus ten kursuje od poniedziałku 
do piątku (do tej pory tylko w dni nauki 
szkolnej).

Trzy projekty, ten sam cel: pomoc potrzebującym. 
W powiecie powstały mieszkania chronione
Zakończyły się prace związane z zaadaptowaniem budynku dawnej przychodni przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu 
Śląskim na potrzeby mieszkań chronionych, a także z jego termomodernizacją. Ruszają natomiast działania, mające na 
celu aktywizację społeczną osób, które z mieszkań będą korzystać.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione 
to forma pomocy społecznej w postaci lokum mieszkalnego, 
w którym pod opieką odpowiednich specjalistów podopieczni 
przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub 
np. opuszczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę. 
Z nowo powstałych w Wodzisławiu Śl. mieszkań chronionych 
będzie mogło skorzystać w sumie 14 osób: osiem z niepełno-
sprawnością oraz 6 wychowanków rodzin zastępczych, placó-
wek opiekuńczo- wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych czy socjoterapeutycznych.
W ramach prac związanych z adaptacją obiektu gruntownie 
wyremontowano wszystkie pomieszczenia. Zmodernizo-
wana została instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. 
W budynku zainstalowano też windę dla osób niepełnospraw-
nych oraz zewnętrzną platformę przyschodową. Nowej jako-
ści nabrało też otoczenie wokół dawnego ośrodka zdrowia. 
Wymieniono ogrodzenie i bramę wjazdową, urządzono tereny 
zielone, a wokół budynku utworzono dziewięć miejsc postojo-
wych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnością.
Termomodernizacja budynku polegała na ociepleniu ścian 
zewnętrznych oraz poddasza i wymianie stolarki okiennej pod-
dasza i piwnic, a także modernizacji systemu grzewczego na 
kotły gazowe i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. 
Na obiekcie zainstalowana została też instalacja solarna do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a nad wejściem oraz od 
północnej strony wymieniono zadaszenie na poliwęglanowe 
o konstrukcji aluminiowej.
Koszt inwestycji to ok. 1,85 mln zł, z czego ok. 65% tj. prawie 
1,2 mln zł, wodzisławskie starostwo i Powiatowy Zakład Zarzą-
dzania Nieruchomościami pozyskały z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Dzięki temu obiekt, który przez dłuższy czas nie był użytko-
wany, nie tylko został zmodernizowany, ale też zyska nową 
funkcję. A wszystko za sprawą działań miękkich, jakimi będą 
objęci uczestnicy projektu realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., a współfinan-
sowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (wartość pro-
jektu to 293 tys. zł). Będzie on polegał na aktywizacji społecznej 

użytkowników mieszkań chronionych: usamodzielnianych 
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 
osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowa-
nym oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach wsparcia uczestnicy zostaną objęci m.in. pracą 
socjalną oraz poradnictwem psychologicznym, prawnym, 
treningami praktycznych umiejętności życiowych i interper-
sonalnych oraz innymi działaniami. Wszystko to ma dopro-
wadzić do wypracowania większej samodzielności życiowej 
i przystosowania do funkcjonowania w otwartym społeczeń-
stwie, kształtowania wrażliwości na potrzeby innych, goto-
wości niesienia pomocy oraz umiejętności współpracy 
i współdziałania w grupie.
Na koniec dobra informacja. Rekrutacja osób zainteresowanych 
udziałem w przedsięwzięciu (niepełnosprawnych i usamo-
dzielnianych) prowadzona jest do końca roku w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Wprawdzie pierw-
szeństwo do kwalifikacji mają podopieczni WTZ Wodzisław Śl., 
WTZ Gorzyce, Ośrodek Wsparcia w Połomii, Ośrodek Wsparcia 
„Perła”, ZAZ w Wodzisławiu Śl., ale są jeszcze wolne miejsca.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie PCPR 
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 oraz na stronie 
www.pcpr-wodzislaw.pl Więcej informacji udziela p. Alina 
Malina nr tel. 32 4547106 wew. 43.
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O roli seniorów w życiu publicznym
23 listopada wodzisławskim wydziale zamiejscowym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się konfe-
rencja na temat uwarunkowań lokalnej polityki senioralnej pod tytułem „Senior w przestrzeni publicznej”. Wydarzenie 
patronatem honorowym objął m.in. starosta Ireneusz Serwotka oraz marszałek Wojciech Saługa.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji 
dziesięcioletniej działalności Wodzi-
sławskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – jednej z pierwszych w powiecie 
wodzisławskim organizacji społecznych 
nastawionych na aktywizację osób doj-
rzałych wiekowo, w szczególności osób 
starszych oraz niepełnosprawnych. Do 
zadań WUTW należy też m.in. promocja 
wolontariatu wśród członków stowarzy-
szenia oraz szeroko pojęta profilaktyka 
zdrowotna i rehabilitacja. Na ręce staro-
sty Ireneusza Serwotki prezes WUTW 
Janina Holeczek – Wojdat złożyła 
podziękowania dla Powiatu Wodzisław-
skiego za wsparcie działań Uniwersytetu.
W dalszej części zaprezentowano kilka 
referatów. Ks. prof. dr hab. Józef Bud-
niak z Uniwersytetu Śląskiego mówił 
na temat eutanatologii, tj. problema-
tyki związanej z ustosunkowaniem się 
człowieka do śmierci w ogóle, a zwłasz-
cza do śmierci własnej. Przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego w Katowicach mówili 
o działaniach podejmowanych przez 
region na rzecz seniorów. Jedną z ini-
cjatyw jest na przykład „Paszport do 
zdrowia”, czyli książeczka z ważnymi 
i przydatnymi informacjami odnoszą-
cymi się do zdrowia.
Dr Izabela Zając-Gawlak z Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach 
podkreślała znaczenie aktywności fizycz-
nej w utrzymaniu sprawności fizycznej 
i intelektualnej oraz dobrej formy senio-

rów. Z kolei dr Wiesława Walkowska 
z Uniwersytetu Śląskiego, reprezentująca 
też Śląską Radę ds. Seniorów mówiła 
o kwestiach poszukiwania przez senio-
rów nowych ról społecznych dla siebie, 

a także o wyzwaniach z tym związanych 
dla polityki demograficznej.
Po części wykładowej odbyła się debata, 
podczas której urzędnicy i samorzą-
dowcy dzielili się pomysłami, w jaki 
sposób współpracować ze starszymi 
osobami. Z ramienia Powiatu Wodzi-
sławskiego udział w spotkaniu i aktywny 
udział w debacie brała członkini zarządu 
powiatu Janina Chlebik-Turek. Radlin 

reprezentowała burmistrz Barbara 
Magiera, a Wodzisław Śląski wiceprezy-
dent Barbara Chrobok. Informacjami 
o polityce senioralnej poszczególnych 
gmin dzieliły się szefowe i przedstawi-

cielki poszczególnych ośrodków pomocy 
społecznej z terenu powiatu. Debatę 
poprowadził dziennikarz „Dziennika 
Zachodniego” Arkadiusz Biernat. Wśród 
głównych tematów znalazły się rozwa-
żania na temat przyszłości seniorów, 
szczególnie w kontekście problemów 
z samotnością ludzi starszych i potrzeby 
przełamywania stereotypów w myśleniu 
o seniorze.

Mikołajowa chatka przy ulicy Kopernika
Nie za górami, nie za lasami, nie setki kilometrów 
stąd, ale po sąsiedzku – w parafialnym ogrodzie 
Przyjaciela ZPSWR – księdza Grzegorza Uszoka, 
powstała bajeczna mikołajowa chatka.

6 grudnia chatkę odwiedziły tłumy dzieci i dorosłych, 
którzy czekali na ten magiczny i pełen niespodzianek 
dzień. W sumie ponad 400 dzieci – uczniowie ZPSWR, 
dzieci objęte wczesnym wspomaganiem, dzieci 
z parafii, pociechy naszych pracowników i wielu 
innych gości, bo wieść o przeprowadzce Mikołaja 
z Mikołajową i jego elfów z Laponii do Wodzisławia 
Śląskiego szybko dotarła do mieszkańców naszego 
powiatu.
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Podwójny sukces Ekonomika podczas Śląskiej Jesieni 
Kulinarnej
W czwartek, 23 listopada, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim odbyła się siódma edycja wojewódz-
kiego konkursu gastronomicznego „Śląska Jesień Kulinarna w Ekonomiku” zorganizowanego pod tematem przewodnim 
„Schab w rozmarynie”. Dwa pierwsze miejsce zajęły drużyny reprezentujące gospodarza turnieju kulinarnego.

W zmaganiach wzięło udział 19 szkol-
nych drużyn uczniowskich z Tczewa, 
czeskiej Stonavy, Marklowic, Wisły, 
Tychów, Raciborza, Cieszyna, Jastrzę-
bia-Zdroju, Swarożyna, Ornontowic, Żor, 
Czerwionki-Leszczyn, Bierunia, Bielska-
Białej i Wodzisławia Śl. Galę konkursową 
poprowadził Remigiusz Rączka wraz 
z dyrektor szkoły Marią Lach.
Zadaniem dwuosobowych drużyn było 
przygotowanie w ciągu dwóch godzin 
trzech porcji dania głównego na bazie 
schabu bez kości i Primerby Rozmaryno-
wej Knorr, a także tradycyjnych dodat-
ków kuchni śląskiej wraz z dekoracją 
według nadesłanych wcześniej autor-
skich przepisów.
Poziom dań i pracy uczniów był bardzo 
wysoki, a dziewięcioosobowe profesjo-
nalne jury, składające się z szefów okolicz-
nych restauracji, miało – choć smaczny 
– to jednak niemały problem do rozwią-

zania, oceniając pracę młodych kucharzy. 
Przewodniczący jury Andrzej Świstek 
podkreślał, że konkurs stał na wysokim 
poziomie, a uczestnicy przygotowali bar-
dzo zróżnicowane potrawy. Jury doce-
niało śląskość dań oraz ich smak. Ważną 

też była ekonomiczność wykorzystania 
składników.
Pod wrażeniem przygotowanych przez 

uczestników konkursu kulinarnych dzieł 
był starosta Ireneusz Serwotka, który 
podkreślał ważność tego rodzaju kon-
kursów. – Potrzebujemy dobrych kucha-
rzy, a przyszłość jest w waszych rękach 
– powiedział do młodzieży starosta.
Zgodnie z decyzją jury najlepsze danie 
VII Śląskiej Jesieni Kulinarnej przygoto-
wała drużyna w składzie Klaudia Kieł-
kowska i Robert Kuśka. Na drugim 
miejscu uplasowała się para Patrycja 
Mandera i Łukasz Skowron. Co ważne, 
obie drużyny reprezentowały gospoda-
rzy. To wyjątkowe osiągnięcie w tym trud-
nym i mocno obstawionym konkursie 

kulinarnym. Trzecią pozycję wywalczyli 
goście z powiatu tczewskiego Julita Puz-
drowska i Julia Langowska z Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
Przyznano też dwa wyróżnienia. Za 
smakowitość dania ze schabu laur 
przyznano szkole z czeskiej Stonawy, 
zaś za zgodność z tradycjami śląskimi 
dania – reprezentacji Zespołu Szkół nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju.
Konkurs uświetnił pokaz kulinarny 
mistrza śląskiej kuchni Remigiusza 
Rączki, który zaprezentował zgromadzo-
nej publiczności swoją popisową wersję 
dań ze schabu. Drugą atrakcją był pokaz 
serwisu angielskiego w wykonaniu Pio-
tra Boreckiego wiceprezesa Stowarzy-
szenia Kelnerów Polskich.

Zostań rodzicem zastępczym
„Rodzina (...) jest prawdziwym sanktuarium życia (...) miejscem w którym życie może w sposób właściwy być przyjęte 
i chronione (...). Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć 
także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim, co jest im potrzebne do życia i pełnego rozwoju.” 
Jan Paweł II, Evangelium vitae, 93.

Dla większości z nas dzieciństwo jest czasem beztroskiej 
zabawy i radości. Czas ten, choć tak krótki, jest bardzo ważny 
w życiu. Poznajemy wtedy świat, uczymy się życia, kształtuje 
się nasza osobowość. Z tego powodu dzieciństwo powinno 
być spokojne, szczęśliwe i bezpieczne. Ale czy zawsze tak jest? 

Niestety, wiele osób wspaniałe dzieciństwo zna jedynie z opo-
wiadań. Dzieci pozbawionych miłości rodzicielskiej nie trzeba 
długo szukać – wystarczy rozejrzeć się wokoło.
Ciężki bagaż doświadczeń, który otrzymują od swoich rodzi-
ców, towarzyszy im przez całe życie. Pomocą w rozwiązaniu 
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Sezon grzewczy w pełni więc przed 
nami kolejny etap zmagań z niską emi-
sją. Doniesienia o limitach emisji pyłu 
zawieszonego przekroczonych o kilka-
set procent znów zaczynają być naszą 

codziennością. Eksperci szacują, że na 
choroby powiązane z zanieczyszcze-
niem powietrza umiera corocznie 45, 
47, czy 50 tysięcy Polaków. Alarmujące 
raporty jednoznacznie potwierdzają, 
iż w trakcie epizodów smogowych 
notuje się więcej zgonów niż w inne 
dni, a niska emisja jest jedną z istotnych 
przyczyn chorób nowotworowych, 
chorób układu oddechowego, krążenia 
czy alergii. A my co? Niewiele…
Ciche przyzwolenie społeczne i brak 
wyraźnego sprzeciwu wobec takich 
praktyk jak ogrzewanie domów naj-

gorszymi paliwami czy spalanie śmieci 
to niestety wciąż norma. Czarny, gry-
zący dym z komina, uciążliwy smród 
nie pozwalający otworzyć okna w sło-
neczny, zimowy dzień – przecież to 

nasza międzysąsiedzka codzienność. 
Potrafimy być asertywni w pracy, 
w szkole, w urzędzie, a nie potrafimy 
zwrócić uwagi sąsiadowi, który truje 
nas, nasze dzieci i wreszcie, który truje 
sam siebie? Zmieńmy to!
W ubiegłym roku olbrzymi sukces 
odniosła akcja „Nie truj sąsiada”, o któ-
rej donosiły media w całej Polsce, 
a spoty z udziałem Franciszka Pieczki 
oraz YouTubera Reziego notowały 
tysiące odsłon (spot z udziałem Reziego 
dostępny jest pod adresem: https://
www.youtube.com/watch? v=Ye7FYL-

lWJ9o, zaś wideo z udziałem Fran-
ciszka Pieczki: https://www.youtube.
com/watch? v=haZvWhuMu-0&t=8s).
W tym roku ofensywa „Nie truj sąsiada” 
wraca z udziałem Mariana Dzię-

dziela, jednego z najbardziej wyrazi-
stych polskich aktorów, wspieranego 
przez muzyków z zespołu TABU. Zady-
mione podwórko, siekiera, i złowrogie 
słowa wypowiadane przez jednego 
z policjantów do kolegi: „Stary, cze-
goś takiego jeszcze nie widziałeś, żona 
zgłosiła…” – tak zaczyna się najnow-
szy spot promujący kampanię pod 
hasłem „Nie truj sąsiada! ” Co dalej? 
„Siekiera w domu musi być”, odpo-
wiada policjantowi postać kreowana 
przez Mariana Dziędziela. To po prostu 
trzeba zobaczyć…

Foto. RIG Katowice

„Siekiera w domu musi być…” 
Marian Dziędziel i TABU włączają się w walkę ze smogiem
Ofensywa antysmogowa pod hasłem „Nie truj sąsiada” wraca wspierana przez Mariana Dziędziela i zespół Tabu!

problemów dzieci niekochanych i porzuconych jest zdrowe 
środowisko rodzinne, w którym każde życie jest przyjmowane, 
akceptowane, obdarzane miłością i szacunkiem, otaczane 
czcią i troskliwą opieką. Z takiego założenia wyszli kandydaci 

na rodziców zastępczych, którzy we wrześniu rozpoczęli sto-
sowne szkolenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wodzisławiu Śl.

W jego trakcie omawiano tematy dotyczące m.in. zrozumienia 
potrzeb dziecka oraz własnych możliwości i potrzeb jako opie-
kuna zastępczego, podejmowania lub kontynuowania opieki 
nad dzieckiem z większą świadomością możliwości wystąpie-
nia pewnych trudności wychowawczych oraz wpływu decyzji 
o przyjęcia dziecka do rodziny na cały dotychczasowy sys-
tem rodzinny (domowników i dalszej rodziny). Mowa była też 
o konieczności podejmowania współpracy z rodziną naturalną 
dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny, a także o motywacji i kwalifikacjach opie-
kuńczo-wychowawczych. Ponadto uczestnicy odbyli prak-
tyki w rodzinach zastępczych zawodowych oraz Rodzinnych 
Domach Dziecka. Szkolenie zakończyło się na przełomie paź-
dziernika i listopada.
Jeśli i Państwo chcielibyście zostać rodziną zastępczą, ofiaro-
wać swoje serce i czas dzieciom pozbawionym opieki własnych 
rodziców, zapraszamy do współpracy z pracownikami zespołu 
ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 
(II piętro), tel. 32 454 71 06.
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Czujniki smogowe i serwisy „Gmina z energią” 
w Subregionie Zachodnim
28 gmin i powiatów Subregionu Zachodniego, działających 
wspólnie w ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią”, nie 
zwalnia tempa w walce ze smogiem. Kominy zaczynają 
dymić, jakość powietrza spada więc samorządy intensyfi-
kują działania.

Czujniki smogowe i serwisy „Gmina z energią” we wszyst-
kich gminach
Dołączając od akcji „Nie truj sąsiada”, firma Airly zainstalowała 
w większości gmin Subregionu Zachodniego darmowe czujniki 
smogowe, pokazujące bieżącą jakość powietrza. W ten sposób 
mieszkańcy będą mogli w każdym momencie sprawdzić, czy 
wyjście na spacer bądź uprawianie sportu w ich okolicy to „czy-
sta przyjemność” czy raczej „smogowy horror”. Jakość powie-
trza można sprawdzać pod adresem www.map.airly.eu lub 
poprzez serwisy „Gmina z energią”, które zostały uruchomione 
we wszystkich gminach objętych projektem. Pełna lista serwi-
sów na stronie www.gminazenergia.pl
Strony „Gmina z energią” to serwisy informacyjno-edukacyjne, 
gdzie przez cały rok mieszkańcy będą mieli dostęp do informacji 
na temat niskiej emisji, efektywnych technik grzewczych, odna-
wialnych źródeł energii czy budownictwa energooszczędnego. 

Mieszkańcy znajdą tam również informacje o dostępnych źró-
dłach finansowania, takich jak dotacje, pożyczki preferencyjne 
czy kredyty. Serwisy „Gmina z energią” to jednak nie tylko infor-
macje – mieszkańcy gmin Subregionu Zachodniego znajdą 
tam narzędzia takie kalkulator efektywności energetycznej, 
poradnik budownictwa, a także wiele materiałów edukacyj-
nych, z których na bieżąco będą mogli korzystać nauczyciele 
czy organizacje pozarządowe.

Szkoła otwartych drzwi... 
PCKZiU gościło mieszkańców regionu!
2 i 3 grudnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowano dni otwarte połączone 
z barbórkowym zwiedzaniem Sztolni Ćwiczebnej.
Odwiedzający skorzystali z możliwości 
wizyty w górniczej sztolni i zmierzyli się 
z atmosferą panującą w kopalnianych 
chodnikach. Zainteresowani pracą pod 
ziemią, dzięki zaangażowaniu uczniów 
i nauczycieli PCKZiU, poznali maszyny 

i urządzenia wydobywające węgiel, 
usłyszeli o górniczych technologiach 
i nowych możliwościach ułatwiających 
pracę górnikom.
Organizatorzy nie zapomnieli o naj-
młodszych mieszkańcach regionu, 

którzy skorzystali z zaplecza bazy 
dydaktycznej. Mieli oni okazję spróbo-
wać swoich sił w sterowaniu robotami, 
obsłudze urządzeń mechatronicznych, 
konkursach wymagających sprawno-
ści fizycznej i kreatywności. A że szkoła 
dysponuje drukarkami 3D, zapropo-
nowano im możliwość wykonania 
projektu, a następnie druku swojego 
imienia. Niezapomniane wrażenie, 
utrwalane na licznych fotografiach, 
robiła piątka przybita ze szturmowcem 
z Gwiezdnych Wojen.
Z kolei wszyscy Ci, którzy chcąc unik-
nąć zbędnych kilogramów, o które tak 
łatwo przy wigilijnym stole, mogli sko-
rzystać z porad dietetyka zaproszonego 
do szkoły. Słuchaczki szkoły policealnej 
w zawodzie technik usług kosmetycz-
nych zadbały o komfort i kolorowe twa-
rze milusińskich, zaś przechadzający się 
korytarzami święty Mikołaj, rozdawał 
prezenty i ciepłe życzenia świąteczne. 
W tych dniach PCKZiU odwiedziło 
ponad 900 mieszkańców regionu!
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Oprócz drużyny gospodarzy w skła-
dzie: Adam Jachimowicz, Wojciech 
Dzierżenga, Robert Żbikowski, Rafał 
Obara, Adam Burek, Tomasz Staro-
wicz, Jacek Bażan, Tomasz Kamczyk, 
Adam Szetlak, Krzysztof Masarczyk 
do rozgrywek zakwalifikowało się jesz-
cze 20 innych reprezentacji miejskich 
i powiatowych komend straży pożarnej 

z Bytomia, Zawiercia, Świętochłowic, 
Częstochowy, Jaworzna, Gliwic, Tychów, 
Zabrza, Jastrzębia- Zdroju, Żywca, Ryb-
nika, Bielska-Białej, Myszkowa, Pszczyny, 
Katowic, Raciborza, Będzina i Chorzowa, 
a także z Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Katowicach i Centralnej Szkoły PSP 
w Częstochowie.
Wodzisławscy strażacy byli gospoda-
rzami imprezy już po raz drugi. Orga-

nizacyjnie wsparły ich m.in. Komenda 
Wojewódzka PSP w Katowicach, Staro-
stwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 
Urząd Gminy w Lubomi oraz Młodzie-
żowy Klub Piłkarski ODRA CENTRUM 
w Wodzisławiu Śląskim, a patronatem 
honorowym wydarzenie objął starosta 
Ireneusz Serwotka oraz wójt Lubomi 
Czesław Burek.

Turniej rozgrywany były na dwóch are-
nach systemem grupowym. W wyniku 
rozgrywek grupowych wyłoniono 
osiem zespołów do turnieju finałowego. 
Zakwalifikowały się do niego drużyny KP 
PSP Żywiec, KM PSP Katowice, KM PSP 
Gliwice, KP PSP Pszczyna, KM PSP Jastrzę-
bie Zdrój, CS PSP Częstochowa i KP PSP 
Bielsko-Biała, a także gospodarze, którzy 
jak burza przeszli przez fazę grupową, 

w y g r y w a j ą c 
wszystkie swoje 
mecze.
R e p r e z e nt a c j a 
KP PSP w Wodzi-
sławiu Śl. w fazie 
grupowej roze-
grała następujące 
mecze:
1. KP PSP Wodzi-
sław Śl.: KW PSP 
Katowice – 8:0
2. KP PSP Wodzi-
sław Śl.: KP PSP 
Żywiec – 4:2
3. KP PSP Wodzi-

sław Śl.: KP PSP Zawiercie – 5:0
4. KP PSP Wodzisław Śl.: KP PSP Jaworzno 
– 3:0
5. KP PSP Wodzisław Śl.: KM PSP Często-
chowa – 10:0
W meczu ćwierćfinałowym drużyna 
gospodarzy pokonała drużynę KP PSP 
Bielsko Biała stosunkiem 3:0, a w meczu, 
którego stawką był udział w finale, 
wodzisławianie pokonali sąsiadów 
z Jastrzębia-Zdroju (3:2). W meczu roz-
strzygającym o wyniku całego turnieju 
spotkały się – podobnie jak podczas 
mistrzostw 2015 r. – drużyny z Wodzi-
sławia Śl. oraz Gliwic. Po wyrównanym 
spotkaniu reprezentacja KM PSP Gliwice 
niestety po raz drugi okazała się lep-
sza od gospodarzy, zwyciężając dzięki 
bramce strzelonej w ostatniej minucie 
meczu. Tym samym strażacy z Gliwic 
na gościnnej ziemi wodzisławskiej po 
raz drugi zdobyli tytuł Mistrzów Ślą-
ska w piłce halowej strażaków 2017 r., 
a gospodarzom przypadło w udziale 
miejsce drugie. Na najniższym stopniu 
podium uplasowali się strażacy z Cen-
tralnej Szkoły PSP w Częstochowie.
Najlepszym strzelcem Mistrzostw oka-
zał się Robert Zbikowski (14 bramek) 
z KP PSP Wodzisław Śl. Z kolei najlep-
szym bramkarzem – Łukasz Groszak 
z KM PSP Gliwice. Najlepszym zawod-
nikiem imprezy wybrano Grzegorza 
Kędzierskiego z CS PSP Częstochowa.
W uroczystości zamknięcia mistrzostw 
wziął udział m.in. zastępca Śląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego w Kato-
wicach st. bryg. Arkadiusz Biskup, 
Główny Specjalista Komendy Woje-
wódzkiej w Katowicach bryg. Bogu-
sław Dudek, Zastępca Wójta Gminy 
Lubomia Bogdan Burek, Komendant 
Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. 
st. kpt. Marek Misiura. Po odczyta-
niu oficjalnego protokołu kończącego 
turniej zostały wręczone puchary, 
dyplomy oraz okolicznościowe 
nagrody i upominki.
W 25-letniej historii rozgrywek wodzi-
sławscy strażacy mają bogaty dorobek 
medalowy. Siedmiokrotnie zdobywali 
tytuł Mistrzów Śląska (2004, 2005, 2007, 
2009, 2010, 2012, 2014) a sześciokrotnie 
– wicemistrza (1993, 2008, 2011, 2013, 
2015, 2017).

Wodzisławscy strażacy wicemistrzami Śląska w futsalu!
Od 16 do 17 listopada 2017 r. w halach sportowych w Lubomi i Syryni odbywały się XXV Halowe Mistrzostwa Śląska Stra-
żaków PSP w Futsalu o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Reprezentacja strażaków w Wodzisławiu Śl. 
zajęła w nich – podobnie jak w 2015 r. – drugie miejsce!
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Wiedeńczycy przyjechali do Wodzisławia Śl. zobaczyć 
jak to się robi
W połowie listopada Zakład Aktywności Zawodowej Zakład 
Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim gościł dziewięcio-
osobową grupę studentów z Wiednia pod opieką Witolda 
Mandrysza – wykładowcy Instytutu Socjologii Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach.

Fryzjerki z Pszowa jak zwykle na podium
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie od lat kształcą się fryzjerki. To jedyna szkoła w powiecie przygotowu-
jąca do tego zawodu. Tradycją jest, że uczennice szkoły wygrywają wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy branżowe. 
Wszystko dzięki świetnie układającej się współpracy między salonami fryzjerskimi a nauczycielami i uczniami szkoły.

Wizyta była zorganizowana w ramach projektu partnerów sieci 
SOWOSEC. Do Polski goście z Austrii przyjechali na 2 tygodnie. 
Odwiedzali instytucje, które zajmują się pracą socjalną i ekono-
mią społeczną. Uczestnicy na co dzień pracują w podobnych 
jednostkach, gdzie zajmują się osobami z niepełnospraw-
nościami. Studenci odwiedzili też Ośrodek Wsparcia „Perła” 
i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim.
Podczas wizyty w ZAZ-ie była okazja zapoznania się z historią 
zakładu, przedmiotem jego działalności, formami pomocy, 
aktywizacją zawodową oraz źródłami finansowania.
Goście zobaczyli na własne oczy jak odbywa się praca osób 
z niepełnosprawnościami na poszczególnych stanowiskach. 
Jedną z atrakcji była możliwość samodzielnego wymaglo-
wania pościeli. Sami mogli więc ocenić stopień trudności 
powierzonych zadań, które na co dzień wykonują osoby z nie-

pełnosprawnościami Spotkanie zakończyło się prezentacją 
multimedialną przedstawiającą działalność rehabilitacyjno- 
społeczną Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pral-
niczych w Wodzisławiu Śląskim.

12 grudnia 2017 r. w Bielsku-Białej 
odbyła się pierwsza edycja Wojewódz-
kiego Konkursu Fryzjerskiego „O dia-
mentowe nożyczki”. Szkołę z Pszowa 
reprezentowało pięć uczennic. W kate-
gorii „Fryzura Karnawałowo-Sylwe-
strowa” – trzy uczennice: Angelika 
Klapuch, Zuzanna Goszyc i Natalia 
Swoboda, a w kategorii „Makijaż Kar-
nawałowy – Rio de Janeiro” – dwie 
uczennice: Joanna Żołędziewska i Kaja 
Tarczyńska.
Angelika Klapuch zachwyciła komisję 
przepięknie i misternie wykonaną fry-
zurą, dzięki której zwyciężyła w swojej 
kategorii. Angelikę do konkursu przy-
gotowała pani Iwona Witaszak, która 
może się pochwalić licznymi zwycię-
stwami swoich uczennic w niezliczo-
nych konkursach fryzjerskich.
Z kolei w kategorii drugiej Joanna 
Żołędziewska, wykonawszy piękny 
i pomysłowy makijaż oraz niezwy-
kły strój karnawałowy zajęła drugie 
miejsce. Wyróżnienie w tej samej 

kategorii przypadło w udziale Kai Tar-
czyńskiej. Dwie pozostałe reprezen-
tantki ZSP w Pszowie również wykazały 
się dużym talentem i wykonały piękne 
fryzury karnawałowe, według własnego 
pomysłu.
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OGŁOSZENIE
Starosta Wodzisławski niniejszym informuje, że w oparciu 
o „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 
jednostki ewidencyjne Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklo-
wice, Mszana” uzgodniony przez Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 
został wyłoniony w trybie postępowania przetargowego 
Wykonawca zadania „Modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: 
Buków, Ligota Tworkowska, Lubomia, Nieboczowy 
i Syrynia położonych w jednostce ewidencyjnej Lubo-
mia Powiatu Wodzisławskiego” – wspólnicy spółki cywil-
nej: Jerzy Bryk i Damian Malcharek, działający jako spółka 
cywilna UNIMAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Kato-
wicach.
Umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie przedmioto-
wego zadania została zawarta dnia 1 grudnia 2017 r. Data 
ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 
w jednostce ewidencyjnej Lubomia.
Zakres przedmiotowych prac obejmuje dwa etapy:

ETAP I:
W ramach etapu I:
1. Likwidacja rozbieżności w zakresie danych przedmioto-

wych.
2. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane doty-

czące budynków i lokali.
3. Modernizacja bazy danych ewidencyjnych w zakresie 

gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rol-
nych zabudowanych, weryfikacja pozostałych konturów 
klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.

4. Uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków 
o dane ewidencyjne wynikające z przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze 
zm.).

5. Załadowanie danych do bazy testowej ewidencji grun-
tów i budynków.

6. Skompletowanie operatu technicznego.
7. Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficz-

nego do wyłożenia.

ETAP II:
W ramach etapu II:
1. Wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu 

operatu opisowo- kartograficznego.
2. Skompletowanie aneksu do operatu technicznego.
3. Transfer opracowanych danych do bazy danych prowa-

dzonej przez Zamawiającego.
4. Zakończenie prac.

Termin realizacji:
Etap I do 30 maja 2018 roku
Etap II do 30 sierpnia 2018 roku.

W wyniku realizacji zadania „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków na obszarze obrębów ewiden-
cyjnych: Buków, Ligota Tworkowska, Lubomia, Niebo-
czowy i Syrynia położonych w jednostce ewidencyjnej 
Lubomia Powiatu Wodzisławskiego” – powstanie pro-
jekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie pod-
legał wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, na okres 15 dni roboczych w siedzibie tut. Staro-
stwa.
Podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków zosta-
nie zastosowana następująca procedura:
1. Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia, 

poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim i Urzędu Gminy Lubomia, na co najmniej 14 
dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenie w prasie 
o zasięgu krajowym.

2. Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyły dane 
ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficz-
nego, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do 
wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

3. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, przy 
udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budyn-
ków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu 
wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kar-
tograficznego, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu 
uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poin-
formuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia 
uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych 
uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3, dane objęte 
modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów 
i budynków i będą podlegały ujawnieniu w bazie danych 
ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym staro-
sta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmioto-
wej starostwa.

5. Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyły dane 
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione 
w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł 
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzę-
dowym województwa informacji, o której mowa w pkt 
4, zgłaszać zarzuty do tych danych.

6. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta 
rozstrzygnie w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego 
zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, 
budynków lub lokali, których będą dotyczyły zarzuty, 
dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym 
nie będą wiążące.

7. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt 5 będą 
traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewi-
dencją gruntów i budynków.
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Przedmioty pochodzą z końca XIX i pierwszej połowy XX w. 
i stanowią ważne elementy dziedzictwa kulturowego Wodzi-
sławia Śl. Najcenniejszym przedmiotem jest lampa z synagogi 
wodzisławskiej. Kolejnym eksponatem jest kropielnica nale-
żąca do inspiratora budowy nowego kościoła parafialnego przy 
wodzisławskim Rynku ks. Henryka Weltike. Wśród przedmio-
tów jest także kryształowa karafka, nóż z kości słoniowej oraz 
dzwonek, pochodzące z dawnego hotelu Piast, który mieścił 
się przy Rynku 27. Do Muzeum trafiły również inne przedmioty 
należące niegdyś do dawnych mieszkańców Wodzisławia – Ste-
fana Krzystka, Stanisława Kołackiego, Józefa Merkwy i rodziny 
Loewe. W przekazaniu udział wziął przewodniczący Rady 
Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusz Wala i członkini zarządu 
powiatu Danuta Maćkowska, a ze strony miasta – wiceprezy-
dent Barbara Chrobok oraz kierownik Biura Kultury, Sportu 
i Zdrowia, a zarazem radna powiatowa Joanna Stolarska. Pod-
czas spotkania dyrektor muzeum Sławomir Kulpa po krótce 
przedstawił historie, jakie wiążą się z zakupionymi zabytkami.

Wodzisławskie Muzeum bogatsze o cenne zabytki
19 grudnia w Muzeum w Wodzisławiu Śl. symbolicznie zaprezentowano zakupione z dotacji Powiatu Wodzisławskiego 
zabytki.

W Gołkowicach powstał posterunek Policji
W połowie listopada w budynku byłego przejścia granicz-
nego w Gołkowicach został oficjalnie otwarty został nowy 
posterunek Policji.

Niezbędne prace i przystosowanie budynku do nowej funkcji 
sfinansowały władze Gminy Godów. Policja wyposażyła obiekt 
w sprzęt i infrastrukturę teleinformatyczną.
Władze Gminy Godów od dawna starały się o otwarcie poste-
runku. Wcześniejsza placówka Policji w gminie zamknięta 
została w 1998 roku. W uroczystości otwarcia wzięli 
udział m.in.: poseł Teresa Glenc, Komendant Wojewódzki 
Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Wicewo-
jewoda Śląski Mariusz Trepka. Powiat reprezentował staro-
sta Ireneusz Serwotka oraz przewodniczący rady powiatu 
Eugeniusz Wala. W roli gospodarza był obecny wójt Gminy 
Godów Mariusz Adamczyk.
Załoga nowego posterunku to siedmiu funkcjonariuszy: kie-
rownik, dwóch dzielnicowych oraz czterech policjantów 

patrolowo-interwencyjnych. Kierownikiem placówki jest star-
szy aspirant Adrian Pawlus. Posterunek już funkcjonuje. Jest 
otwarty do godziny 22.00. W późniejszych godzinach można 
skontaktować się z dyżurnym w Wodzisławiu Śl.
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Wodzisławscy strażacy 
mają nową drabinę
Ma ok. 42 m długości, kosztowała ponad 3 mln zł i do Wodzi-
sławia Śl. przyjechał z Niemiec. O czym mowa? To nowy wóz 
drabiniasty, jaki trafił na wyposażenie Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

Nowy nabytek to Iveco Magirus. Przyjechał on do Wodzisławia 
Śl. na początku grudnia i zastąpi starą ponad czterdziestolet-
nią wysłużoną drabinę strażacką. Obecnie strażacy uczą się 
obsługiwać urządzenie. Sprzęt został zakupiony w ramach pro-
jektu „Bezpieczne pogranicze” realizowanego w ramach Pro-
gramu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Udział finansowy 
w przedsięwzięciu ma także Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jak również Powiat 
Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śl. Samorządy wyasygnowały 
z własnych budżetów po 100 tys. zł. Dodatkowo Powiat wsparł 
dostosowanie obecnego garażu do wymogów nowego wozu.

Górnicza, Kokoszycka 
i Plebiscytowa do remontu!
Koniec roku przyniósł bardzo dobrą informację dla kierow-
ców. Dwa projekty Powiatu Wodzisławskiego dotyczące 
inwestycji drogowych zostały wysoko ocenione i prawdo-
podobnie otrzymają dofinansowanie w ramach. W sumie 
chodzi o niemal 3,8 mln zł!
Dzięki staraniom władz Powiatu Wodzisławskiego jest szansa, 
aby w 2018 r. dokończyć przebudowę ul. Kokoszyckiej i Gór-
niczej w Wodzisławiu Śl., 
która jest najszybszym, 
a przede wszystkim wymi-
jającym centrum miasta 
połączeniem zachodniej 
części Wodzisławia Śl. z DK78 
(ul. Rybnicka). Projekt znalazł 
się na pierwszym miejscu 
wśród dróg powiatowych 
do dofinansowania z Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019.
Inwestycja, zakładająca kompleksową modernizację 1,182 km 
drogi, zgodnie z kosztorysem inwestorskim to przedsięwzięcie 
o wartości ok. 8,3 mln zł, z czego 3 mln to dofinansowanie 
z Programu. Zgodnie z planami termin zakończenia zadania 
to 15 października 2018 r. przy czym odcinek A (od posesji 
ul. Kokoszycka 154 do posesji ul. Górnicza nr 56) do 30 czerwca 
przyszłego roku.
Na dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 może 
liczyć również drugi złożony przez Powiat Wniosek. To moder-
nizacja ul. Plebiscytowej w Rydułtowach. Zgodnie z kosztory-
sem inwestorskim remont prawie półkilometrowego odcinka 
ma kosztować prawie półtora miliona złotych, z czego połowa 
ma pochodzić z dotacji z budżetu państwa.

O aktywności na rynku pracy w szkole w Radlinie
6 grudnia w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie odbyły 
się warsztaty pod hasłem „Aktywność na rynku pracy – 
metody poszukiwania pracy”, prowadzone przez doradców 
zawodowych ze Szkolnego Ośrodka Karier w Wodzisławiu 
Śląskim.
Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co 
zwiększy ich szanse na rynku pracy oraz jakie obecnie wyma-
gania mają pracodawcy wobec młodych pracowników. Mło-
dzież poznawała również metody i sposoby poszukiwania 
pracy oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji i upraw-
nień zawodowych.
Podczas indywidualnych ćwiczeń młodzi ludzie mogli przy-
gotować bilans własnych zasobów czyli umiejętności, cech 
charakteru, postaw wobec obowiązków oraz zainteresowań 
przydatnych do dalszego rozwoju zawodowego. Dowiedzieli 
się też jak te informacje wykorzystać podczas sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych oraz w trakcie autoprezentacji na 

rozmowie kwalifikacyjnej. Celem warsztatów było mobilizo-
wanie uczniów do szeroko pojętej aktywności oraz pozytyw-
nego podejścia do własnej kariery zawodowej oraz rozwoju 
zawodowego.


