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POWIAT

WODZISŁAWSKI

TO JUŻ 10 LAT

  wyjątkowe miejsce

     w województwie śląskim

         zobacz zmiany



Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprezentować Państwu publikację z okazji obchodów jubileuszu 10-lecia Powiatu Wodzi-
sławskiego. Chcemy w niej przypomnieć, jak kształtowała się administracja powiatowa od roku 1999 
oraz pokazać jakie zmiany zaszły na terenie Naszego powiatu w obszarach, które znajdują się w jego 
ustawowej jurysdykcji. Dlatego niniejszy folder jest czymś na kształt połączenia teorii i praktyki samo-
rządowej w porządku określonym przez Strategię Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z dzisiejszym wizerunkiem powiatu, który był i jest kształtowany 
przez kolejne kadencje lokalnych władz, w duchu rozwoju społeczno-gospodarczego i postawionymi 
sobie celami strategicznymi.

Ladies and Gentlemen

We are delighted to be able to present you with a publication commemorating the celebrations of the 
10th anniversary of Wodzisław Land County. We would like to introduce the history and development 
of the local government since 1999, and show how our County has changed in the areas belonging to 
its statutory authority. That is why this booklet undertakes to combine the theory and practice of local 
government in the areas outlined by Development Plan for The County of Wodzisław.
Let me invite you to become acquainted with today’s image of our County, which has been shaped 
by successive local governments, with respect to social and economic progress, and the adopted 
strategic aims.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Diese Broschüre entstand anlässlich des 10. Jubiläums des Landkreises Wodzisław Śląski. Hiermit 
möchten wir Ihnen in Erinnerung bringen, wie sich die Landkreisverwaltung nach 1999 gestaltet hat 
und was sich in der Zeit in den Bereichen verändert hat, die in ihrer Obhut stehen. Deswegen versucht 
diese Präsentation die theoretische und praktische Seite der Selbstverwaltung gemäß der Entwic-
klungsstrategie für Landkreis Wodzisław Śląski miteinander zu verbinden. 
Ich lade Sie herzlich ein, das heutige Porträt des Landkreises kennen zu lernen. Es ist und wird das 
Ergebnis jeder Amtsperiode der lokalen Behörde,  das im Geist der sozialwirtschaftlichen Entwicklung 
und in Folge des Strebens nach selbst vorgenommenen strategischen Zielen entstand.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 032 453 97 10, fax 032 453 97 12

e-mail: sekretariat@powiatwodzislawski.pl 
www.powiatwodzislawski.pl

ul. Pszowska 92 a,  44-300 Wodzisław Śląski
tel. 032 453 99 69, fax 032 453 99 69

e-mail: dominika.dryja@powiatwodzislawski.pl
www.powiatwodzislawski.pl

Jerzy Rosó³
Starosta Powiatu Wodzisławskiego

Landrat Wodzisław Śląski
Starost of The County of Wodzisław 

wrzesień 2008 r.
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NAJNOWSZA HISTORIA 
POWIATU

Reforma administracyjna państwa wprowadziła od 1 stycznia 
1999 r. dwa nowe szczeble administracji samorządowej: powiat 
i województwo. Powiat Wodzisławski znalazł się wśród ponad trzy-
stu powiatów ziemskich obejmując pięć gmin wiejskich (Godów, 
Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana) i cztery miasta (Pszów, Ra-
dlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski) o łącznej powierzchni 286,9 km² 
i liczbie mieszkańców 157 tys.

Nowy podział administracyjny i stworzenie nowego szczebla 
samorządowego miało usprawnić funkcjonowanie administracji 
w Polsce. Dla realizacji tego celu powstały (na mocy ustaw wprowa-
dzających reformę) nowe struktury administracyjne jakimi są staro-
stwa powiatowe. Zgodnie z tym, administracja powiatowa przejęła 
szereg zadań wykonywanych do końca 1998 przez Urząd Rejonowy 
w Wodzisławiu Śląskim, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Dyrekcję 
Dróg Publicznych i Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, poprzez swoje 
wydziały realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 
w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, po-
mocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełno-
sprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i tury-
styki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami,
administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, 
ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania 
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz śro-
dowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów admini-
stracyjnych, obronności, promocji powiatu i współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi.

THE LATEST HISTORY 
OF THE COUNTY

The administrative reform of 1999 introduced two new levels of 
local administration: County and Province. The County of Wodzisław 
is one of over three hundred country Counties and comprises five
rural communes (Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana) 
and four towns (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski) cove-
ring the area of 286.9 square kilometres and inhabited by 157 000 
people.

The new administrative division, together with creating the 
new level of local administration, aimed at improving the func-
tioning of local government in Poland. To implement this new 
administrative centres – County Starosty – were created (by the 
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bills that introduced the reform). As a result County authorities 
took over a number of duties, which until 1998 had been per-
formed by District Council in Wodzisław Śląski, Superintendent 
of Schools Office in Katowice, Public Roads Council and Province 
Council in Katowice.

County Starosty in Wodzisław Śląski executes several trans-com-
munal public tasks in the following areas: public education, heal-
thcare, social security, family support, handicapped support, public 
transport, public roads, culture and monument preservation, sport 
and tourism, geodesy, cartography, real estate, architecture and con-
struction administration, water resources, environmental protection, 
agriculture, forestry and fishing, law and order, flood prevention,
preventing fire and other calamities, neutralizing unemployment
and stimulating local job market, protecting consumer laws, main-
tenance of public buildings and facilities, defence, promotion, and 
cooperation with non-government organisations. 

DIE JÜNGSTE 
GESCHICHTE DES 
LANDKREISES

Mit der Verwaltungsreform wurden am 1. Januar 1999 zwei neue 
Stufen in die Selbstverwaltung eingeführt: der Landkreis und die 
Woiwodschaft. Der Landkreis Wodzisław Śląski ist einer von über 
dreihundert Landkreise und umfasst fünf Dorfgemeinden (Godów, 
Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana) und vier Städte Pszów, 
Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski). Seine Gesamtfläche beträgt
286,9 km² und die Einwohnerzahl liegt bei 157 000.

Die neue Gliederung bezweckte Rationalisierung der Verwaltung 
in Polen. Deswegen (kraft der die Reform einführenden Gesetze) 
sind die Landkreise entstanden. Sie übernahmen Aufgaben, die 
bis Ende 1998 dem Kuratorium für Bildungswesen in Kattowitz, der 
Direktion für öffentliche Straßen (Dyrekcja Dróg Publicznych) und
dem Woiwodschaftsamt (Urząd Wojewódzki) in Kattowitz oblagen.

Das Landkreisamt realisiert mittels seiner Abteilungen öffentliche
Aufgaben in folgenden Bereichen: öffentliche Bildung, Förderung
und Schutz der Gesundheit, Sozialhilfe, Familienpolitik, Behinder-
tenunterstützung, öffentlicher Straßenverkehr, Kultur, Schutz und
Pflege der Kulturgüter, Sport und Touristik, Geodäsie, Kartografie
und Katasterführung, Immobilienbewirtschaftung, urbanistische 
Verwaltung, Wasserwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz, Land- und 
Forstwirtschaft, Binnengewässerfischerei, öffentliche Ordnung und
Sicherheit der Bürger, Hochwasser- und Feuerschutz, Verhinderung 
aller anderen Gefahren für menschliches Leben oder Gesundheit 
sowie für die Natur, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Beleben 
des lokalen Arbeitsmarktes, Verbraucherschutz, Unterhalt der zum 
Landkreis gehörenden Gebäude und Anlagen der öffentlichen Nut-
zung und der Verwaltungsgebäude, Verteidigung, Förderung des 
Landkreises und Zusammenarbeit mit nichtöffentlichen Organisa-
tionen.

Akt Erekcyjny Powiatu Wodzisławskiego / The Act of Proclamation of The County of Wodzisław / 
Festakt der Errichtung des Landkreises Wodzisław Śląski
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Rada i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego I kadencji: 1998 - 2002

Wybory do Rady Powiatu I kadencji odbyły się 18 października 1998 
roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji - 6 listopada 1998 roku. Na 
pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego rady, dwóch 
wiceprzewodniczących, a także starostę, wicestarostę i pozostałych 
członków zarządu.

The County of Wodzisław Council and Management Board. First 
Term: 1998 - 2002

The Election to County Council took place on 18th October 1998. 
The Council was authorised. on its first session, on 6th of Novem-
ber 1998. During the first session the chairperson, two vice chair-
persons, Starost, Vice Starost and other members of management 
board were elected.

Rat und Vorstand des Landkreises der ersten Amtsperiode: 1998 
- 2002 

Die Wahlen zum Rat des Landkreises Wodzisław Śląski haben am 18. 
Oktober 1998 stattgefunden. 
Der Rat konstituierte sich auf der ersten Sitzung am 6. November 
1998. Damals wurden der Vorsitzende und zwei Vize–Vorsitzenden, 
der Landrat, Vize-Landrat und andere Vorstandsmitglieder gewählt. 

Radni / Councillors / Mitglieder des Rates:

Adamek Danuta, Cybułka Piotr, Durczok Grażyna, Durczok Krystyna, 
Galewski Jan, Gawęda Adam, Grzywacz Kazimierz, Juzek Roman, 
Kania Andrzej, Karwot Czesław, Kiszka Wiesław, Kniszka Bogusław, 
Korbica Andrzej, Kowalski Mieczysław, Kozielski Tadeusz, 
Litwora Lech, Machnik Henryk, Malińska Donata1, Malik Marek2, 
Małecki Stanisław, Marekwica Janusz, Materzok Jan, Miliczek Leon, 
Motyczka Antoni, Mrozek Zofia, Mura Alojzy, Newy Kornelia,
Ogrodnik Eugeniusz, Okularczyk Marek, Osadnik Alina, 
Palarz Kazimierz, Pawełek Antoni, Pawlica Piotr, Piechaczek Ludwik, 
Porembska Małgorzata, Porwoł Leon, Rosół Jerzy, Sobala Tadeusz, 
Szczęsny Jarosław, Szulik Stanisław, Szymanek Mirosław, 
Szymiczek Krystyna, Śmieja Piotr, Talaga Jerzy, Tatura Renata, 
Tomas Antoni, Trzonkowski Kazimierz, Wala Eugeniusz, 
Wieczorek Maria Antonina, Władarz Joachim, Żywina Józef.

Skład Zarządu Powiatu I kadencji / County Management 
Board / Zusammensetzung des Landkreisvorstandes der 
ersten Amtsperiode:

– przewodniczący zarządu - starosta / Starost / Vorsitzender 
– Landrat: Jerzy Rosół 

– wicestarosta / Vice Starost / Vize-Vorsitzender: 
Czesław Karwot 

– etatowy członek zarządu / Full-time Management Board 
Member / fester Vorstandsmitglied: Marek Okularczyk 

– członkowie zarządu / Memebers of the Management 
Board / Vorstandsmitglieder: Kornelia Newy, Eugeniusz 
Ogrodnik, Stanisław Szulik 

1 30.08.1999 r. Rada Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą VIII/76/99 stwierdziła wygaśnię-
cie mandatu radnej Donacie Malińskiej. Od dnia 1 lipca 1999 r. Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim / 
On 30.08.1999 Wodzisław Poviat Council with the resolution no. VIII/76/99, announced 
the termination of the mandate of Donata Malińska, who became the Head of the 
Education, Culture, and Sports Department of Poviat Starosty in Wodzislaw Śląski / Am 
30.08.99 hat der Lantkreisrat kraft Beschluß VIII/76/99 Mandat des Ratmitglieds Donata 
Malińska beendigt, ab 1. Juni. 1999 ist się Leiter der Abteilung für Bildungswesen, Kul-
tur und Körperkultur im Landkreisamt Wodzisław Śląski.

2 27.09.1999 r. uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego nr IX/82/99 wstąpił w skład Rady 
Powiatu / On 27.09.99 with the resolution no. IX/82/99 became a member of the Co-
uncil / Am 27.09.99 laut Beschluß IX/82/99 Mitglied des Landkreisrates.

Rada i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego II kadencji: 2002 - 2006

Wybory do Rady Powiatu II kadencji odbyły się 27 października 2002 
roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji - 18 listopada 2002 roku. Na 
pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego rady, dwóch 
wiceprzewodniczących, a także starostę, wicestarostę i pozostałych 
członków zarządu. 

The County of Wodzisław Concil and Management Board. Second 
Term: 2002 - 2006

The Elections to County Council took place on 18th October 1998. 
The Council was authorised on its first session, on 27th of October
2002. During the first session the chairperson, two vice chairper-
sons, Starost, Vice Starost and other members of management bo-
ard were elected.

Rat und Vorstand des Landkreises der zweiten Amtsperiode: 
2002 - 2006

Die Wahlen zum Rat des Landkreises Wodzisław Śląski haben am 
27. Oktober 2002 stattgefunden. Der Rat konstituierte sich auf der 
ersten Sitzung am 18. November 2002. Damals wurden der Vorsit-
zende und zwei Vize–Vorsitzenden, der Landrat, Vize-Landrat und 
andere Vorstandsmitglieder gewählt.

Skład Rady Powiatu II kadencji / Members of the Council / 
Zusammensetzung des Rates des Landkreises in der zwe-
iten Amtsperiode:

Prezydium Rady / Management of the Council / Vorstand des 
Rates:
– przewodniczący rady / Chairperson / Vorsitzender: 

Eugeniusz Wala   
– wiceprzewodnicząca / Vice Chairperson / Vize-Vorsitzen-

de: Krystyna Szymiczek  
– wiceprzewodniczący / Vice Chairperson / Vize-Vorsitzen-

der: Adam Gawęda

Skład Rady Powiatu I kadencji / Members of the Council 
/ Zusammensetzung des Rates des Landkreises in der er-
sten Amtsperiode:

Prezydium Rady / Management of the Council / Vorstand des 
Rates:
– przewodniczący rady / Chairperson / Vorsitzender: 

Antoni Motyczka 
– wiceprzewodnicząca / Vice Chairperson / Vize-Vorsitzen-

de: Krystyna Durczok 
– wiceprzewodniczący / Vice Chairperson / Vize-Vorsitzen-

der: Józef Żywina

Radni / Councillors / Mitglieder des Rates in der zweiten Amtsperiode:

Bańczyk Eugeniusz, Cogiel Edyta, Cybułka Piotr, 
Danielczyk Eugeniusz, Durczok Grażyna, Gawęda Adam, 
Grzywacz Kazimierz5, Hlubek Marian, Kania Andrzej, 
Konieczny - Freund Bożena, Korbica Andrzej, Kowalski Mieczysław, 
Majcherek Damian, Małecki Stanisław, Materzok Jan, 
Motyczka Antoni6, Rączka Bożena, Rosół Jerzy, Skatuła Tadeusz, 
Skupień Ireneusz, Sobala Tadeusz, Szczęsny Jarosław, 
Szulik Stanisław, Szymanek Mirosław, Szymiczek Krystyna, 
Tomanek Antoni, Wala Eugeniusz, Żywina Józef.

Skład Zarządu Powiatu II kadencji / County Management 
Board / Zusammensetzung des Landkreisvorstandes der 
zweiten Amtsperiode:

– przewodniczący zarządu - starosta / Starost / Vorsitzender 
– Landrat: Jan Materzok 

– wicestarosta / Vice Starost / Vize-Vorsitzender: 
Józef Żywina 

– etatowy członek zarządu / Full-time Management Board 
Member / festes Vorstandsmitglied: Andrzej Kania  

– członkowie zarządu / Memebers of the Management 
Board / Vorstandsmitglieder: Grażyna Durczok, 
Hlubek Marian3, Mirosław Szymanek4

3 Odwołany z funkcji członka zarządu powiatu 24 marca 2005 r. (uchwała Rady Powiatu 
nr XXXII/373/2005) w związku ze złożeniem rezygnacji / Colled off from his function
on 24th March 2005 r. (Poviat Council’s Resolution no XXXII/373/2005) / Am 24.März 
2005 kraft Beschluß des Landkreisrates Nr. XXXII/373/2005 von der Funktion Mitglied 
des Landkreisvorstandes abberufen.

4 Wybrany do zarządu powiatu 20 kwietnia 2005 r. (uchwała Rady Powiatu nr XXXIV/
3762005) / Elected to Poviat Management Board on 20th  April 2005 (Poviat Council’s 
Resolution no XXXIV4/376/2005) / Am 20 April 2005 zum Landkreisvorstand kraft Be-
schluß Nr. XXXIV4/376/2005 gewählt.

5 24.11.2005 uchwałą rady Powiatu Wodzisławskiego nr XL/454/2005 wstąpił w skład 
Rady / On 24.11.2005 with the resolution no. XL/454/2005 became a member of the 
Council / Am 24.11.2005 laut Beschluß XL/454/2005 Mitglied des Landkreisrates.

6 27.10.2005 r. Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwałą nr XXXIX/442/2005 stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu w związku z wyborem na senatora RP / On 27.10.2005 Wodzi-
sław Poviat Council with the resolution no. XXXIX/442/2005, announced the termi-
nation of the mandate of the Council (became a Member of Polish Parliament) / Am 
27.10.2005 hat der Landkreisrat kraft Beschluß Nr. XXXIX/422/2005 das Mandat been-
digt (wurde zum Sejm gewählt).

Kadencja: 
1998 - 2002

Kadencja: 
2002 - 2006
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Rada i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego III kadencji: 2006-2010

Wybory do Rady Powiatu III kadencji odbyły się 12 listopada 2006 
roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji - 27 listopada 2006 roku. Na 
pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego rady, dwóch 
wiceprzewodniczących a także starostę, wicestarostę i pozostałych 
członków zarządu powiatu. 

The County of Wodzisław Concil and Management Board. Third 
Term: 2006 - 2010

The Elections to County Council took place on 18th October 1998. 
The Council was authorised on its first session, on 12th of Novem-
ber 2006. During the first session the chairperson, two vice chair-
persons, Starost, Vice Starost and other members of management 
board were elected. 

 Rat und Vorstand des Landkreises der dritten Amtsperiode: 2006 
- 2010

Die Wahlen zum Rat des Landkreises Wodzisław Śląski haben am 12. 
November 2006 stattgefunden. Der Rat konstituierte sich auf der er-
sten Sitzung am 27. November 2006. Damals wurden der Vorsitzen-
de und zwei Vize–Vorsitzenden des Rates, der Landrat, Vize-Landrat 
und andere Vorstandsmitglieder gewählt.

Radni / Councillors / Mitglieder des Rates:

Bizoń Leszek, Cogiel Edyta, Cybułka Piotr9, 
Danielczyk Eugeniusz10, Drosio Marian, Durczok Grażyna11, 
Dziewior Grzegorz, Gawęda Adam12, Grzywacz Kazimierz, 
Kamiński Grzegorz, Kostaniuk Bronisław, Kowalski Mieczysław, 
Majcherek Damian, Małecki Stanisław, Maziarczyk  Weronika13, 
Mitko Wojciech14, Otawa Jolanta, Rączka Bożena, Rosół Jerzy, 
Serwotka Ireneusz, Skatuła Tadeusz, Smuda Krystyna, 
Sobala Tadeusz, Somerlik Czesława, Szymiczek Krystyna, 
Tomaszewska Jolanta, Torka Jerzy, Wala Eugeniusz, 
Wojaczek  Jadwiga, Żywina Józef.

Skład Zarządu Powiatu III kadencji / County Management 
Board / Zusammensetzung des Landkreisvorstandes der 
dritten Amtsperiode:

– przewodniczący zarządu - starosta / Starost / Vorsitzender 
– Landrat: Jerzy Rosół 

– wicestarosta / Vice Starost / Vize-Vorsitzender: 
Tadeusz Skatuła 

– etatowy członek zarządu / Full-time Management Board 
Member / festes Vorstandsmitglied: Damian Majcherek

– członkowie zarządu / Memebers of the Management 
Board / Vorstandsmitglieder: Tadeusz Sobala, 
Grażyna Durczok7, Mieczysław Kowalski8

7 Członek Zarządu Powiatu do dnia 26.06.2008 r. – uchwała Rady Powiatu Wodzisław-
skiego nr XXI/260/2008. Od 1.07.2008 pełni funkcję Sekretarza Powiatu Wodzisław-
skiego / A Member of Powiat Management to 26.06.2008 (Poviat Council’s Resolution 
no XXI/260/2008). Became a sectretary to Poviat of Wodzisław on 1st July 2008 / Kraft 
Beschluss Nr. XXI/260/2008 vom 26.06.2008 Mitglied des Vorstands des Landkreisra-
tes. Ab 1. Juli in der Funktion Landkreissekretär.

8 Wybrany do Zarządu Powiatu dnia 26.06.2008 r. uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego 
nr XXI/262/2008 / Elected to Poviat Management Board on 26.06.2008 (Poviat Council’s 
Resolution no XXI/262/2008) / Am 26.06.2008 wurde kraft Beschluss des Landkreisrates 
Nr. XXI/262/2008 zum Vorstand des Landkreises Wodzisław Śląski gewählt.

9 Od 19.04.2008 przestał pełnić funkcję radnego. / On 19.04.2008 stopped being a co-
uncilor. / Am 19.04.2008 ist seine Funktion als Ratsmitglied beendigt.

10 Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XIV/164/2007 z dnia 20.12.2007 wstąpił w 
skład Rady. / On 20.12.2007r. with the resolution no. XIV/164/2007 became a member of 
the Council. / Ab 20.12.2007 Mitglied des Landkreisrates nach Beendigung des Manda-
tes von Adam Gawęda (wurde Abgeordneter zum Sejm) radnego Adama Gawędy.

11 28.08.2008 Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwałą nr XXII/297/2008 stwierdziła wyga-
śnięcie mandatu. Od 1 lipca 2008 r. pełni funkcję Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego. / 
On 28.08.2008 r. Wodzisław Poviat Council with the resolution no. XXII/297/2008, anno-
unced the termination of the mandate. Became a sectretary to Poviat of Wodzisław on 
1st July 2008 / Am 28.08.2008 hat der Landkreisrat kraft Beschluss Nr. XXII/297/2008 das 
Mandat beendigt. Ab 1. Juli in der Funktion Landkreissekretär.

12 Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwałą nr XIII/159/2007 z dnia 29.11.2007 stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego w związku z wyborem na posła RP. / On 29.11.2007 r. 
Wodzisław Poviat Council with the resolution no. XIII/159/2007, announced the termi-
nation of the mandate of the Council (became a Member of Polish Parliament) / Am 
29.11.2007 hat der Landkreisrat kraft Beschluss Nr. XIII/159/2007 das Mandat beendigt 
(wurde zum Sejm gewählt).

13 Dnia 26.06.2008 r. uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXI/254/2008 wstąpiła w 
skład Rady. / On 26.06.2008 r. with the resolution no. XXI/254/2008 became a member of 
the Council. / Am 26.06.2008 laut Beschluß XXI/254/2008 Mitglied des Landkreisrates.

14 Dnia 25.09.2008 uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXIII/313/2008 wstąpił w 
skład Rady. / On 25.09.2008 with the resolution no. XXIII/313/2008 became a member of 
the Council. / Am 25.09.2008 laut Beschluß XXIII/313/2008 Mitglied des Landkreisrates.

Skład Rady Powiatu III kadencji / Members of the Council / 
Zusammensetzung des Rates des Landkreises in der drit-
ten Amtsperiode:

Prezydium Rady / Management of the Council / Vorstand des 
Rates:
– przewodniczący rady / Chairperson / Vorsitzender: 

Eugeniusz Wala 
– wiceprzewodnicząca / Vice Chairperson / Vize-Vorsitzen-

de: Edyta Cogiel 
– wiceprzewodniczący / Vice Chairperson / Vize-Vorsitzen-

de: Krystyna Szymiczek 

Kadencja: 
2006 - 2010

ZARZĄD POWIATU

RADA POWIATU

PREZYDIUM RADY POWIATU
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strategia rozwoju powiatu wodzisławskiego

Podstawowym dokumentem o charakterze planistycznym jest 
Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego. Strategia koncen-
truje się na podstawowych i najważniejszych problemach Powia-
tu, warunkujących jego rozwój społeczny i gospodarczy.
Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwaliła zaktualizowaną wersję 
Strategii w dniu 26 czerwca 2008 r.

WIZJA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Powiat Wodzisławski 
miejscem ludzi spokojnych o swoją przyszłość, miejscem boga-
tym w inwestycje, z rozwiniętą turystyką, minimalnym bezrobo-
ciem i bardzo dobrze rozwiniętym sektorem MŚP.

MISJA Oferowanie warunków godnego życia mieszkańcom oraz 
rozwoju społeczno-gospodarczego.

OBSZARY STRATEGICZNE

GOSPODARKA Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwo-
ju gospodarczego skutkujących tworzeniem nowych, trwałych 
miejsc pracy i wzrostem zamożności społeczności lokalnej. 

EDUKACJA Podniesienie poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców dostosowanych do zmian społecz-
no-gospodarczych w powiecie. Edukacja osób z wieloletnim 
stażem pracy oraz długotrwale bezrobotnych w zakresie nowych 
technologii i potrzeb rynku pracy.

SPOŁECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Tworzenie 
warunków do poszerzenia form i płaszczyzn dialogu społeczne-
go. Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego oraz wszel-
kim formom dyskryminacji. Promocja integracji i ekonomii spo-
łecznej. Tworzenie warunków do poprawy jakości świadczonych 
usług oraz pozyskiwania środków zewnętrznych rozwijających 
infrastrukturę społeczną.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Osiągnięcie wysokiego stopnia 
dostępności i jakości infrastruktury technicznej oraz poprawa 
stanu środowiska naturalnego.

(Fragmenty „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2008-2015” przyję-
tej uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego)

Inne ważne dokumenty przyjęte przez Powiat Wodzisławski:

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wodzisławskiego 2005 – 2013. 
- Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla Powiatu Wodzisław-

skiego na lata 2006-2013.
- Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2008 rok.

- Powiatowy Program Pomocy Społecznej na lata 2004-2008.
- Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

na lata 2004-2008.
- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami.
- Powiatowy Program Ochrony Środowiska.
- Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
- Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy.
- Polityka Oświatowa Powiatu Wodzisławskiego w latach 2009-2015.

The fundamental planning document is Development Plan for the 
County of Wodzisław. The Plan is focused on the most essential 
problems of the County that have influence on its social and eco-
nomic progress.
The County of Wodzisław Council passed an updated version of the 
Plan on 26th June 2008.

THE PROSPECTS FOR THE COUNTY OF WODZISŁAW The County of 
Wodzisław as a place for people who feel secure about their future, 
a place that can boast ample investment, well-developed tourism, 
minimum unemployment and well developed sector of small and 
medium business.

MISSION STATEMENT To be able to grant secure life to its inhabit-
ants and provide social and economic progress.

STRATEGIC AREAS

ECONOMY To create favourable conditions for economic progress 
that will result in new, long-term jobs, and growth in wealth of local 
community

EDUCATION To rise the level of education and professional qualifi-
cations of the inhabitants, which will be adapted to the socio-eco-
nomic changes in the County. To educate people working for a long 
time, and people continuously out of job, with the view to acquaint-
ing them with new technologies and adapting them to the needs 
of the job market.

SOCIETY AND SOCIAL INFRASTRUCTURE To create conditions to 
broaden the forms and areas of social dialogue. To prevent social 
exclusion and any other forms of discrimination. To promote inte-
gration and social economy. To create conditions to improve the 
quality of services and to acquire external funds to develop the so-
cial infrastructure.

TECHNICAL INFRASTRUCTURE To achieve a high level of accessibil-
ity and excellence of technical infrastructure as well as to improve 
the condition of natural environment.

(Excerpts from ‘Development Plan for The County of Wodzisław for 2008-2015’ passed 
by the resolution of The County of Wodzisław Council.)

Other important documents passed by The County of Wodzisław:

- Local Development Plan for The County of Wodzisław for 2005-2013.
- Tourism and Recreation Development Plan for The County of 

Wodzisław for 2005 – 2013.
- Programme of Cooperation between The County of Wodzisław 

and non-government and non-profit organisations for 2008.
- County Social Support Program for 2004 – 2008.
- County Programme of support for disabled people for 2004 

– 2008.
- County Waste Management Plan.
- County Environment Protection Plan.
- County Programme for Crime Prevention, Citizen Security, and 

Public Order.
- County Programme of Preventing Unemployment and Stimulate 

Local Job Market.
- Educational Policy of The County of Wodzisław between 2009-2015.

Die wichtigste Basis der Zielsetzung der Landkreisverwaltung ist die Ent-
wicklungsstrategie für den Landkreis Wodzisław Śląski. Diese Strategie kon-
zentriert sich auf den grundlegenden und den notwendigsten Problemen, 
die die sozialwirtschaftliche Entwicklung des Landkreises bedingen.
Der Rat des Landkreises hat am 26. Juni einen Beschluss über die Ak-
tualisierung der Entwicklungsstrategie gefasst.

VISION DES LANDKREISES WODZISŁAW ŚLĄSKI Der Landkreis 
Wodzisław Śląski ist ein Ort für Menschen, die sicher in eigene Zukunft 
sehen, mit Investitionsvielfalt, großem touristischem Angebot minimaler 
Arbeitslosenquote, und sehr gut entwickeltem Sektor der KMU.

MISSION Das Anbieten der würdigen Lebensbedingungen für Be-
wohner und der sozialwirtschaftlichen Entwicklung.

STRATEGISCHE BEREICHE 

WIRTSCHAFT Die Schaffung entwicklungsfreundlicher Bedingungen,
die zur Folge neue stabile Arbeitsplätze und Bereicherung der lokalen 
Gesellschaft hätten. 

BILDUNGSWESEN Die Erhöhung des Ausbildungsniveaus und der 
beruflichen Qualifikationen entsprechend den sozialwirtschaftlichen
Veränderungen im Landkreis. Die Bildung von Personen mit langjäh-
riger Berufserfahrung und langzeitigen Arbeitslosen den neuen Tech-
nologien und dem Arbeitsmarktsbedarf entsprechend.

GESELLSCHAFT UND SOZIALE INFRASTRUKTUR Das Aufbauen 
günstiger Bedingungen für Erweiterung der Formen und Ebenen des 
sozialen Dialogs. Die Verhinderung der sozialen Ausgrenzung und 
sämtlicher Formen der Diskriminierung. Die Förderung der sozialen 
Integration und Ökonomie. Die Schaffung der Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Dienstleistungsqualität und Gewinnung der Hilfsmittel 
zur Entwicklung der sozialen Infrastruktur.

TECHNISCHE INFRASTRUKTUR Erlangen hohen Zugriff- und Qua-
litätsgrades der technischen Infrastruktur sowie Zustandsverbesse-
rung der Umwelt.

(Auszüge des Dokuments „Die Entwicklungsstrategie für Landkreis Wodzisław Śląski 2008-
2015”, das von dem Landkreisrat beschlossen wurde)

Andere wichtige Dokumente, die vom Rat des Landkreises be-
schlossen wurden:

- Lokaler Entwicklungsplan des Landkreises Wodzisław Śląski 2005 
- 2013. 

- Entwicklungsprogramm von Tourismus und Freizeitgestaltung für 
Landkreis Wodzisław Ślaski 2006 – 2013.

- Programm der Zusammenarbeit des Landkreises Wodzisław Śląski 
mit nichtöffentlichen Organisationen und gemeinnützigen Verei-
nen.

- Landkreisprogramm zur Sozialhilfe 2004 - 2008.
- Landkreisprogramm zur Behindertenförderung 2004 - 2008.
- Landkreisprogramm zur Abfallwirtschaft.
- Landkreisprogramm zum Umweltschutz.
- Landkreisprogramm zur Kriminalitätsvorbeugung und Sicherheits-

schutz der Bürger und der öffentlichen Ordnung.
- Landkreisprogramm zur Vorbeugung der Arbeitslosigkeit und Be-

lebung des lokalen arbeitsmarktes.
- Die Bildunos Politik des Kreis Wodzisław in den yahren 2009-2015.
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ZARZĄDZANIE 
POWIATEM I ROZWÓJ 
ADMINISTRACJI 
PRZYJAZNEJ DLA 
KLIENTA

W zakresie poprawy skuteczności i efektywności zarządzania 
powiatem, dużym sukcesem było powołanie do życia 20 grudnia 
2002 r. Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego, którego 
celem jest wspólne omawianie i rozwiązywanie różnego rodzaju 
problemów i sytuacji zgłaszanych przez władze powiatu, jak i władze 
poszczególnych gmin z jego terenu. Częstymi tematami posiedzeń 
Konwentu były: rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpie-
czeństwa na drogach powiatu, ochrona środowiska, gospodarka 
odpadami, rozwój turystyki i bezrobocie.

Jednym z głównych zadań, które udało się zrealizować było pod-
pisanie 22 lutego 2008 r. umowy o współpracy w sprawie realizacji 
Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy o współpracy stanowiło zakończenie etapu 
opracowywania PRS, który poprzedzony był etapem przygotowa-
nia, polegającym na uzgodnieniu przez samorządy listy projektów 
do realizacji.

Głównym celem wymienionego porozumienia jest stymulowanie 
dynamicznego rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej regionu.

Na liście projektów podstawowych Programu Rozwoju Subregio-
nu Zachodniego znalazły się trzy zadania, których beneficjentem
jest Powiat Wodzisławski:  

– przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do 
stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 
933 ( koszt całkowity projektu 13 380 960,00 zł, dofinansowanie
84%), 

– usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności 
gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1 ( koszt całko-
wity projektu 7 022 320,00 zł, dofinansowanie 73,48%),

– przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowa-
nia Marklowic i Radlina z DK 78 oraz DW 932 (koszt całkowity 
projektu 7 463 960,00 zł, dofinansowanie 80,39%), oraz 7 za-
dań, których beneficjentami są Miasta: Rydułtowy, Wodzisław
Śląski, Radlin, Pszów oraz gmina Godów. 

W listopadzie 2004 r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął 
uchwałę w sprawie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania 
Jakością wg normy ISO 9001:2000. Jednym z ważniejszych celów 
wdrożenia SZJ było zapewnienie lepszej obsługi klienta i odpowied-
niej pracy urzędu. Wielomiesięczne prace zakończone zostały audi-
tem certyfikacyjnym przeprowadzonym przez Polski Rejestr Statków
S.A. w dniu 7 września 2005 r. Wymieniona organizacja 3 września 

2008 r. przeprowadziła w wodzisławskim Starostwie audit odnowie-
niowy.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. otrzymało Certyfikat stwier-
dzający zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000 - Zarządzanie 
procesami w zakresie usług wynikających z zadań powiatu ziemskiego.

Otrzymanie certyfikatu potwierdza funkcjonowanie Starostwa
zgodnie z wymogami prawnymi i administracyjnymi krajów UE, ale 
również zobowiązuje do ciągłego doskonalenia, które następuje po-
przez działania, takie jak: audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, 
podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, badania 
ankietowe wśród klientów nt. poziomu świadczonych usług.

Uzyskanie certyfikatu ISO wiązało się z wprowadzeniem progra-
mu Bezpieczny Urząd, w ramach którego przeprowadzono analizę 
istniejących systemów przetwarzania danych pod kątem podatno-
ści na znane zagrożenia oraz ich następstwa. Powiat otrzymał certy-
fikaty - Bezpieczny Urząd oraz Certyfikat Bezpieczeństwa, nadane 
przez Związek Powiatów Polskich, za spełnienie wymogów w zakre-
sie legalności i bezpieczeństwa określonych w ustawach.

Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe Wodzisławiu Ślą-
skim – w ramach „Polityki Jakości”, podejmuje działania poprawiają-
ce jakość świadczonych usług.

Reforma z dnia 28 sierpnia 2006 r. w zakresie wydawania paszpor-
tów pozwoliła na utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego, 
który zajmuje się obsługą obywateli w zakresie przyjmowania wnio-
sków paszportowych nie tylko z terenu powiatu wodzisławskiego. 
Utworzenie punktu ma na celu zminimalizowanie uciążliwości zwią-
zanych z załatwieniem paszportu.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów udziela, m.in. bezpłat-
nych porad konsumenckich i informacji prawnych w zakresie ochrony 
interesów konsumentów, występuje do przedsiębiorców w sprawach 
ochrony praw i interesów konsumentów oraz współdziała z właści-
wymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. W okresie od 28 września 2006 r. do 21 sierpnia 2008 r. 
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów prowadził 1862 sprawy.

Wydział Komunikacji i Transportu, świadczy usługi w nowych 
pomieszczeniach, w których uruchomiono udogodnienia systemu 
obsługi klienta, takie jak - ekran, dzięki któremu można śledzić po-
stęp kolejki oraz zapoznać się z informacjami dot. procedur urzędo-
wych. Ponadto, na stronie internetowej wodzisławskiego Starostwa 
znajduje się na bieżąco uaktualniana informacja dot., m.in. postępu 
rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i praw 
jazdy. Istnieje również możliwość obserwacji natężenia ruchu w wy-
dziale za pomocą obrazu z kamery internetowej. 

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej wykonuje 
zadania wynikające z prawa budowlanego, do których należy, m.in. 
wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu, wydawa-
nie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na innego in-
westora, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymaga-
jących pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń 
dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, 
wydawanie dzienników budowy, wydawanie zaświadczeń w spra-
wach budowlanych, uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. W okresie od 1 czerwca 2005 r. do 30 
czerwca 2008 r. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
wydał łącznie 3741 decyzji administracyjnych.

Wydział Geodezji, do zadań którego należy, m.in. prowadzenie 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji
 gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geode-
zyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środ-
kami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym, zgodnie ze współczesnymi standardami dostępu
do informacji podejmuje działania, celem których jest budowa Zin-
tegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzi-
sławskiego. System ten obejmuje, m.in. dostęp do interaktywnej 
mapy, która może być źródłem informacji z zakresu opisu nierucho-
mości, struktury własności oraz z wielu innych kategorii, zgodnie 
z obowiązującym prawem i uprawnieniami dostępu do informacji.   

W zakresie tworzenia w Powiecie zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa publicznego obejmującego działania w sferze 
materialnej i organizacyjnej, zwiększające bezpieczeństwo pu-
bliczne uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego z 2007 r. przyjęto 
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, który określa 
kierunki oraz sposoby przeciwdziałania m.in. przestępczości i sytu-
acjom kryzysowym.

W tym kontekście na uwagę zasługuje działalność Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, które m.in. całodobowo pełni 
dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarzą-
dzania kryzysowego, współdziała z centrami zarządzania kryzyso-
wego organów administracji publicznej, nadzoruje funkcjonowanie 
systemu wykrywania, alarmowania i systemu wczesnego ostrzegania 
ludności oraz Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Nie-
jawnych i Zarządzania Kryzysowego wykonującego zadania z zakre-
su, m.in. organizowania działań związanych z realizacją obrony cywil-
nej,  realizacji zadań o charakterze ponadgminnym z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nad-
zwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska. 

Powiat Wodzisławski od wielu lat zdobywa wyróżnienia za szcze-
gólną dbałość o podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowni-
ków poprzez ciągłe szkolenia. W 2003 r. Urząd otrzymał Laur Eduka-
cji Samorządowej za podnoszenie profesjonalizmu pracowników, 
natomiast 15 kwietnia 2008 r. wyróżnienie Lider Edukacji Samo-
rządowej 2007 za przeszkolenie największej liczby pracowników 
w kategorii starostw, nadany przez Ośrodek Kształcenia Samorządu 
Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w Katowicach.

społeczeństwo i infrastruktura społeczna

Wręczenie Certyfikatu ISO 9001:2000 Staroście J. Materzokowi przez D.
Hejmeja, Auditora Wiodącego z PRS S.A. w Gdańsku / Mr D. Hejmej,the Chief 

Auditor of PRS S.A. in Gdańsk, gives ISO 9001:2000 Certificate to Mr J. Materzok,
the Starost / Überreichen des Zertifikats ISO 9001:2000 an Landrat J. Materzok

durch D. Hejmej, Führenden Auditor des PRS S.A. w Gdańsku.

Wicestarosta T. Skatuła podpisuje porozumienie w sprawie przygotowania 
Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego / Mr T. Skatuła, the Vice-Starost 

is signing an agreement concerning the preparation of The Programme for
the West Subregion Development / Vize- Landrat T. Skatuła unterzeichnet die 

Vereinbarung zur Vorbereitung des Entwicklungsprogramms für die westlichen 
Subregion.

Konwent miast i gmin Powiatu Wodzisławskiego / The Council of Towns and
Communes of the County of Wodzisław / Konvent der Städte 

und Gemeinden des Landkreises Wodzisław Śląski.
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Taking into consideration improvement in effectiveness and ef-
ficiency of the county management it was a huge success to set
up The Council of Towns and Communes of the County of Wo-
dzisław on December 20, 2002, whose aim is to discuss and solve 
various kinds of problems and situations reported by the authorities 
of the county as well as by the authorities of individual Communes 
of the county. The issues often discussed during the Council me-
etings were as follows: the development of transport infrastructure, 
the improvement of safety on the county roads, the environment 
protection, waste economy, the development of tourism and the 
unemployment.

One of the main objectives that was successful was signing a 
cooperation agreement on February 22, 2008 regarding realization 
of The Programme for the West Subregion Development of the 
Regional Operational Programme of Silesia Province for the years 
2007 – 2013. 

Signing the cooperation agreement was the conclusion of the 
stage in which The Programme for the West Subregion was develo-
ped. The above-mentioned stage was preceded by the preparation 
stage, which was an agreement of local governments on lists of pro-
jects for realization. 

The main objective of the above-mentioned agreement is stimu-
lating dynamic development of the the West Subregion of Silesia 
Province and strengthening social, economic and spatial cohesion 
of the region.

The County of Wodzisław will be a beneficiary of three tasks
which are included in the basic projects list of the Programme for 
the the West Subregion Development. They are as follows:

– road redevelopment which will improve an access to the indu-
strial zone in Czyżowice and which will relieve congestion on 
road no. 933 (the total cost of the project 13 380 960,00 PLN, 
fund amounts to 84% ),

– improvement of communications between the economic activi-
ty zone and Commune Godów and A-1 motorway (the total cost 
of the project 7 022 320,00 PLN, fund amounts to 73,48% ),

– redevelopment of Wiosny Ludów street in order to improve 
communications between Marklowice, Radlin and the roads 
no.78 and 932 (the total cost of the project 7 463 960,00 PLN, 
fund amounts to 80,39 %).

There are also seven tasks whose beneficiaries will be the follo-
wing towns: Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów and Com-
mune Godów. 

In November 2004 the County Council passed a resolution 
concerning the elaboration and implementation of The Quality 
Management System (QMS) according to ISO 9001:2000 stan-
dards. One of the most important reasons for QMS implementa-
tion was to provide better client service and the appropriate work 
of the Office. Many-months works ended with a certifying audit
conducted by Polski Rejestr Statków S.A. (Polish Register of Ship-
ping) on September 7, 2005. The above-mentioned institution 
conducted a renewal audit in Wodzisław Starosty on September 
3, 2008.

The County Starosty in Wodzisław Śląski received a certifica-
te which confirms its’ conformity with the requirements of ISO
9001:2000 standards: The management of processes in the scope of 
services resulting from the tasks of the counties.

The certificate confirms that the County Starosty functions accor-
ding to the legal and administrative requirements of EU countries. 
However, it also obliges to constant improvement, which is achie-
ved through actions such as: internal audits, management inspec-
tions, undertaking corrective and preventive actions, client surveys 
on the level of service provided.

Achieving ISO certificate involved the implementation of Safe
Office programme, in the frame of which there has been an ana-
lysis of existing systems of data processing done paying special 
attention to susceptibility to known threats and their results. The 
county received the following certificates – Safe Office Certificate 
and Safety Certificate from Polish County Association for fulfilling
requirements in the scope of lawfulness and safety determined in 
law regulations.

The County of Wodzisław – The County Starosty in Wodzisław Ślą-
ski – undertakes actions which improve the quality of service in the 
scope of ‚Quality Policy’.

The reform dated August 28, 2006 regarding passports issue 
made it possible to set up The Local Passport Bureau which pro-
vides service to people in the scope of receiving passport applica-
tions, not only from the inhabitants of the county of Wodzisław. The 
aim of setting up the bureau was to make it easier for the inhabi-
tants to receive a passport.

The County Consumer Rights Expert helps by: free consumer 
advice and legal information in the scope of consumer protection, 
by acting against entrepreneurs in issues concerning protection of 
consumer rights and interests and cooperates with appropriate lo-
cal branches of Competitor and Consumer Protection Offices. The
County Consumer Rights Expert was involved in 1862 cases from 
September 28, 2006 to August 21, 2008.

Communications and Transport Department provides service in 
new office rooms in which client service facilities have been intro-
duced, such as: a screen which enables to watch the progress of a 
queue and to get familiar with information regarding office proce-
dures. Moreover, in Wodzisław Starosty’s website there is updated 
information available, among other things, on the progress of vehic-
les registration, issuing vehicle registration documents and driving 

licences. There is also a possibility to observe the traffic intensity in
the department via web cameras.

The Department of Architectural and Building Administration 
is involved in tasks which result from building law regulations. It is 
mainly issuing building or demolition permissions, issuing decisions 
which transfer building permission to another investor, receiving 
notifications of building works which do not require building or
demolition permissions, receiving notifications regarding a change
in the way of using a building or part of it, issuing building diaries, 
issuing documents concerning building matters, making decisions 
on the localization of public investmens. Architectural and Building 
Administration Department issued 3741 administrative decisions 
from June 1, 2005 to June 30, 2008.

Department of Geodesy is responsible for keeping county geo-
detic and cartographic documentation, land and building records, 
soil classification of lands, geodetic records of territorial develop-
ment network and having access to funds from the County Fund 
of Geodetic and Cartographic Source Management. According to 
contemporary standards of information access it undertakes activi-
ties aiming at creating Integrated System of Spatial Information of 
the County of Wodzisław. The system includes, above other things, 
an access to an interactive map which can be a source of informa-
tion in the scope of building description, property structure as well 
as many other categories according to binding law regulations and 
information access authorisations.

In the scope of creating integrated public safety system in the co-
unty,which include operations in material and organisational sphere 
and which will increase public safety, there was a resolution pas-
sed by the County of Wodzisław Council in 2007 to accept County 
Programme for Crime Prevention, Public Safety and Public Order, 
which determines ways and means for countering of, above other 
things, crime and crisis situations. 

In this context it is worth mentioning the activity of County 
Centre for Crisis Situations, which, above other things, is open 
24 hours in order to ensure information flow for the needs of crisis
management, cooperates with centres for crisis situations of public 
administration organs, supervises the system of detection, alarming 
and the system of early warning of population as well as Civil De-
partment, Classified Information and Crisis Management Depart-
ments which undertake actions concerning the realization of civil 
defense, realization of tasks of beyond county character in the scope 
of flood and fire protection and prevention of other serious threats
for life, health and the environment.

The County of Wodzisław has been awarded for many years for 
paying particular attention to constant qualification of its’ employ-
ers through trainings. In 2003 the Office was awarded with Laurels 
of Self-Government Education for employers’ training. On April 15, 
2008 it was awarded with Leader of Self-Government Education 
2007 title for having trained the greatest number of employers in 
the category of Starostys.  The title was awarded by the Walerian 
Pańka Centre of Local Authorities of Local Democracy Development 
Fund in Katowice. 

MANAGEMENT OF THE 
COUNTY AND THE 
DEVELOPMENT OF 
CLIENT - FRIENDLY 
ADMINISTRATION

society and social infrastructure

Nowe pomieszczenia w Wydziale Komunikacji i Transportu  
New office rooms in the Communications and Transport Department 
Neue Büroräume in der Abteilung für Straßenverkehr und Transport

Ekran w Wydziale Komunikacji i Transportu 
A screen in Communications and Transport Department 
Bildschirm in der Abteilung für Straßenverkehr und Transport
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Zur Leistungs- und Effektivitätsverbesserung in dem Landkreis-
leiten hat wesentlich der Konvent der Städte und Gemeinden des 
Landkreises Wodzisław Śląski (Konwent Miast i Gmin powiatu 
Wodzisławskiego) beigetragen. Der Konvent wurde am 20. Dezem-
ber 2002 ins Leben gerufen und bezweckt gemeinschaftliches Be-
sprechen und Lösen verschiedenartiger Probleme und Situationen, 
die von der Seite des Landkreises oder seiner Mitgliedsstädte- und 
Gemeinden gemeldet werden. Häufige Themen in der Tagesord-
nung der Konventsitzungen waren: Entwicklung der Straßeninfra-
struktur, Verbesserung der Sicherheit auf den Landkreisstraßen, Um-
weltschutz, Abfallwirtschaft, Tourismusentwicklung, Arbeitlosigkeit.

Eine von den realisierten Aufgaben war die am 22. Februar 2008 
stattgefundene Vertragsunterzeichnung für die Zusammenarbeit 
bei der Realisierung des Entwicklungsprogramms für die westli-
che Subregion des Regionalen Operationsprogramms für den 
Zeitraum 2007 – 2012.

Die Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrags beendete 
eine Etappe der Vorbereitung dieses Programms, die eine von den 
Selbstverwaltungsbehörden vereinbarte Liste der Projekte zur Rea-
lisierung umfasste.

Die Hauptaufgabe dieser Vereinbarung ist die Anregung dynami-
scher Entwicklung der westlichen Subregion parallel zur Festigung 
deren sozialen, wirtschaftlichen und räumlichen Integrität.

Auf der Liste der prioritären Projekte des Entwicklungsprogramms 
für die westliche Subregion sind drei Aufgaben zu finden, die zu
Gunsten des Landkreises Wodzisław Ślaski fallen: 

- Überbauung der Zufahrtsstraßen zu den Industriezonen in 
Czyżowice und Umgehungsstraßen zu der Straße DW 933 ( Gesamt-
kosten des Projektes 13 380 960,00 zł, Zuschüsse 84%),

- Verbesserung des Verkehrs zwischen Gewerbegebiet und Ge-
meinde Godów mit der Autobahn A1 (Gesamtkosten des Projektes 
7 022 320,00 zł, Zuschüsse 73,48%),

- Überbauung der Straße ul. Wiosny Ludów mit dem Ziel der 
Verbesserung des Verkehrs zwischen Marklowice, Radlin und 
den Straßen DK 78 sowie DW 982 (Gesamtkosten des Projekts 7 
463 960,00 zł, Zuschüsse 80,39%), sowie 7 Aufgaben in Städten: 
Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów und die Gemeinde Go-
dów.

Im November 2004 hat der Landkreisvorstand Wodzisław Śląski 
einen Beschluss zur Bearbeitung und Einführung des Qualitätsma-
nagementsystems nach ISO 9001:2000 gefasst. Zu den wichtig-
sten Zielen des QM-Systems gehört Verbesserung der Kundenbe-
dienung und der Arbeit des Landkreisamtes. Monatelange Arbeiten 

gesellschaft und soziale infrastruktur 

endeten mit dem Zertifizierungsaudit, das von dem Polnischen
Schiffsregister AG (Polski Rejestr Statków S.A.) am 7. September 
2005 durchgeführt wurde. Am 3. September 2008 wurde von die-
ser Organisation das Erneuerungsaudit durchgemacht.

Das Landkreisamt erhielt die Zertifizierung der Übereinstimmung
mit ISO 9000: 2000: Prozeßmanagement im Dienstleistungsbereich 
eines Landkreises.

Die Zertifizierung bescheinigt die Übereinstimmung der Funk-
tionsweise des Landkreisamtes mit den verwaltungsrechtlichen 
Anforderungen der EU- Länder, verpflichtet aber auch zur ständigen
Perfektionierung durch solche Maßnahmen wie: Innenaudite, Mana-
gementüberprüfung, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen, Be-
fragung der Kunden zum Thema Beurteilung der Dienstleistungen.

Die QM- Zertifizierung war verbunden mit der Einführung des
Programms das Sichere Landkreisamt (Bezpieczny Urząd), das die 
bestehenden Datenverarbeitungssysteme mit besonderer Rücksicht 
auf ihre Anfällikeit auf bekannte Gefährdungen und ihre Folgen ana-
lisierte. Das Landkreisamt erhielt von dem Verein Polnischer Land-
kreise die Zertifikate – das Sichere Amt und Zertifikat der Sicherheit,
die die Erfüllung der gesetzllichen Anforderungen in Bereichen der 
Rechtsmäßigkeit und Sicherheit bescheinigen.

Landkreis Wodzisław Śląski – Landkreisamt Wodzisławi Śląski – im 
Rahmen der „Qualitätspolitik“ unternimmt Maßnahmen zur Quali-
tätsverbesserung seiner Dienstleistungen. 

Die Reform vom 28. August 2006 zur Passausstellung ermöglich-
te Entstehung der Außeramtlichen Geschäftsstelle zur Einnahme 
der Passanträge von den Bürgern auch außerhalb des Landkreises 
Wodzisław Śląski. Das vermindert die mit der Passausstellung ver-
bundenen Lästigkeiten.

Der Landkreisverbrauchersprecher berät unentgeltlich über 
den Verbraucherschutz, vertritt vor Unternehmern in Fragen Schutz 
der Verbraucherrechte- und Interessen sowie arbeitet zusammen 
mit örtlich zuständigen Delegaturen des Amtes für Wettbewerb- 
und Verbraucherschutz. In der Zeit von 28. September 2006 bis 21. 
August 2008 führte der Landkreisliche Verbrauchersprecher 1862 
Sachen.

Die Abteilung für Straßenverkehr und Transport leistet ihre 
Dienste in neuen Büroräumen, die mit modernem System der Kun-
denbedienung ausgestattet sind. Es ist z.B. ein Bildschirm, auf dem 
das Tempo der Schlange verfolgbar ist und Informationen über 
amtliche Prozeduren ablesbar ist. Darüberhinaus befindet sich auf
der Homepage des Landkreisamtes Wodzisław Śląski ständig aktu-
alisierte Information über Fortschritt verschiedener Angelegenhe-
iten, z.B. Fahrzeugzulassung, Ausstellung der Fahrzeugscheine und 
Führerscheine. Es besteht auch die Möglichkeit die Verkehrsdichte 
der Interressenten mittels einer Webcamera zu beobachten.

Abteilung für Architektur und Bauwesen hat die im Baurecht 
erwähnten Aufgaben, zu denen u.a. Ausstellung von Bau- oder 
Abbruchgenehmigungen, Entscheidung über Gehehmigung der 
Übertragung der Baugenehmigung auf einen anderen Bauherrn, 
Annahme der Anzeigen über andere Bauarbeiten, die keine Bau- 
oder Abbruchgenehmigungen verlangen, Annahme der Anzeigen 
über Änderung der Gebäudenutzung, Ausstellen der Bautage-
bücher, Ausstellen anderer baurechtlicher Bescheinigungen, Verein-

baren von Lokalisierung der Investitionen der öffentlichen Nutzung
zählen. Im Zeitraum vom 1. Juni 2005 bis zum 30. Juni 2008 hat die 
Abteilung für Architektur und Bauwesen insgesamt 3741 Verwal-
tungsentscheidungen getroffen.

Abteilung für Geodäsie hat folgende Aufgaben: Führen des 
geodätischen und kartografischen Bestandes des Landkreises, des
Grund- und Gebäuderegisters, bodenkundlicher Klassifizierung der
Grundstücke und geodätischen Registers der Geländeerschließung 
und Bestimmung der Gelder aus dem Landkreisfond der geodäti-
schen und kartografischen Bestandswirtschaft (Powiatowy Fun-
dusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) gemäß moderner
Standards für Zugriff zur Information. In ihrem Tätigkeitsbereich
liegt auch Bau des Integrierten raumplanerischen Informations-
systems für Landkreis Wodzisław Śląski. Das System umfasst u.a. 
Zugriff zur interaktiven Landkarte, die als Informationsquelle über
Beschreibung der Immobilien, Eigentumsstruktur und vieler ande-
ren Kriterien gemäß dem geltenden Recht und Berechtigung zum 
Informationszugriff.

Zur Bildung im Landkreis eines integrierten Systems der öffen-
tlichen Sicherheit, das im materiellen und organisatorischen Bere-
ich Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit trifft,
wurde mit dem Beschluss des Rates des Landkreises Wodzisław 
Śląski Landkreisprogramm zur Kriminalitätsvorbeugung zum 
Sicherheitsschutz der Bürger und der öffentlichen Ordnung (Po-
wiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego) angenom-
men. Das Programm bestimmt Richtungen und Maßnahmen zur 
Entgegenwirkung u.a. der Kriminalität und Krisensituationen.

In diesem Kontext wird besondere Aufmerksamkeit dem Land-
kreiszentrum für Krisenverwaltung (Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego) gewidmet, das rund um die Uhr seinen 
Dienst hat, um Informationsdurchfluss für die Kriesenverwaltung
zu sichern, arbeitet mit anderen Zentren der Krisenverwaltung der 
Organen der öffentlichen Verwaltung, überwacht das Funktionieren
des Systems der Ermittlung, ders Alarmierens und der frühen War-
nung der Bevölkerung.

Auch die Abteilung für Bürgerangelegenheiten, Schutz der Ge-
heimdaten und der Kriesenverwaltung darf nicht übergangen wer-
den. Sie ist zuständig für Aufgaben in Zivilverteidigung, Hochwas-
ser- und Feuerschutz von gemeindeübergreifendem Charakter, 
Verhinderung aller anderen Gefahren für menschliches Leben oder 
Gesundheit sowie für die Natur.

Der Landkreis Wodzisław Śląski wird seit vielen Jahren für seine 
besondere Sorge um die Erhöhung der Befähigungen und der 
Qualifikationen seiner Mitarbeiter ausgezeichnet. In 2003 erhielt
das Landkreisamt die Auszeichnung Laur Edukacji Samorządowej 
(Lorbeer der selbstverwalterischen Ausbildung) für Arbeit an der 
Erhöhung des Profesionalismus der Mitarbeiter. Am 15. April 2008 
gewann das Amt für Schulung der größten Mitarbeiterzahl in der 
Kategorie der Landkreisämter wieder eine andere Auszeichnung 
Lider Edukacji Samorządowej 2007 (Leader in der selbstverwal-
terischen Ausbildung), die von Ośrodek Kształcenia Samorządu 
Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej in Kattowitz verliehen wurde.   

MANAGEMENT IM 
LANDKREISAMT UND 
ENTWICKLUNG EINER 
KUNDENFREUNDLICHEN 
VERWALTUNG

Wodzisławskie Starostwo Liderem Edukacji Samorządowej / 
The certificate given to Wodzisław Starosty for being the Leader of Self-

Government Education / Landkreisamt Wodzisław Śląski Leader der 
selbstverwalterischen Verwaltung
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społeczeństwo i infrastruktura społeczna

Powiat Wodzisławski skutecznie realizuje zadania, które wpływają 
na wzrost efektywności pomocy społecznej w zakresie pomocy ro-
dzinom i osobom niepełnosprawnym oraz opieki społecznej.

Ważną rolę w tej dziedzinie odgrywa działalność Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (PCPR) oraz 
jednostek mu podległych, a mianowicie:

– Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach,
– Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 
– Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psy-

chicznymi w Wodzisławiu Śląskim,
– Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Wodzi-

sławiu Śląskim, 
– Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
– Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzycach, 
– Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszka w Wodzi-

sławiu Śląskim, 
– Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności 

Bożej w Wodzisławiu Śląskim.
Do dużych osiągnięć wymienionych instytucji zaliczyć można:
– przeprowadzenie restrukturyzacji w domach dziecka, z dwóch 

placówek utworzono jedną wielofunkcyjną. Proces przeprowa-
dzono bezkonfliktowo bez szkody dla dzieci i personelu,

– utworzenie mieszkania usamodzielnień dla wychowanków ob-
jętych programem usamodzielniania przy Powiatowym Domu 
Dziecka w Gorzyczkach,

– powołanie Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Opracowanie powiatowej diagnozy problemów 
pomocy społecznej, a mianowicie Powiatowego Programu 
Pomocy Społecznej na lata 2004-2008 oraz Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 
2004-2008,

– utworzenie pokoi dla matki z dzieckiem w sytuacji przemocy 
w rodzinie. Zakres usług świadczonych użytkownikom hotelu 
obejmuje udzielanie schronienia, korzystanie z kuchni, miejsce 
do spania, wyżywienie, pomoc psychologiczną, pracę socjalną.

– rozszerzenie od 1 października 2004 r. działalności Domu Pomo-
cy Społecznej Gorzyce o świadczenie usług dla osób starszych 
w formie opieki dziennej dla mieszkańców całego powiatu,

– utworzenie czterech rodzinnych pogotowi,
– powołanie rodzin zawodowych wielodzietnych,
– uruchomienie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

– Punktu Pomocy Ofiarom Przestępstw i zwiększenie godzin
dyżurów pracowników i psychologa,

– przeprowadzenie w 2007 r. szeroko zakrojonej kampanii spo-
łecznej „Razem przeciw ubóstwu” w ramach obchodów 20 Mię-
dzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 

Ponadto, dzięki dobrze przygotowanym projektom:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
– otrzymało w 2007 r. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w Warszawie dofinansowanie w wysokości 16 000,00 zł na realizację
szkoleń w formie wyjazdowych warsztatów dla zawodowych nie-
spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wraz z programem 
diagnostyczno-integracyjnym dla dzieci przebywających w tych ro-

dzinach oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin za-
stępczych, rozpoznawanie objawów wykorzystywania seksualnego 
dziecka, pracę i opiekę nad dzieckiem z zaburzeniami lub nieprawi-
dłowym zachowaniem oraz 10 000,00 zł na realizację przez Zespół 
Wsparcia Rodzin w Kryzysie i Sytuacji Bezradności w Sprawach Opie-
kuńczo-Wychowawczych (Opieka nad Dzieckiem i Rodziną) opraco-
wania informacji w formie plakatu, uruchomienia strony interneto-
wej, konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, prawnych. 
Ponadto, w 2008 r. PCPR otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego dofinansowanie w wysokości 1,7 mln zł
na uruchomienie w Powiecie Wodzisławskim Zakładu Aktywności 
Zawodowej dla niepełnosprawnych dzięki czemu pracę znajdzie 
około 15 niepełnosprawnych.
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bo-
żej w Wodzisławiu Śląskim otrzymał w 2007 r. ze Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej dofinan-
sowanie w wysokości 26 000,00 zł na wykonanie drenażu budynku 
Sióstr Opatrzności Bożej oraz 50 000,00 zł na adaptację pomieszczeń 
na pokoje mieszkalne.
Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach (spełniający europejskie 
standardy opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi) - otrzymał 
w 2004 r. z PFRON dofinansowanie w wysokości 227 980,00 zł na
zakup 3 mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepeł-
nosprawnych oraz 70 223,25 zł na zakup mikrobusu przystosowane-
go do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 
ponadto w 2004 r. 14 675,00 zł dofinansowania na realizację imprez
integracyjno-kulturalnych. 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi w Wodzisławiu Śląskim (którego podstawowym zadaniem 
jest tworzenie warunków do aktywizacji psychospołecznej osób 
korzystających ze świadczeń ośrodka, podtrzymywanie efektów 
leczenia psychiatrycznego oraz ułatwienie użytkownikowi powro-
tu do społeczeństwa poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych 
i zdrowotnych, zapewnienie wyżywienia w postaci jednego posiłku 
dziennie oraz umożliwienie rozwoju społeczno – emocjonalnego 
i osobowości) – pozyskał w 2006r. z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie 12 000,00 zł na realizację Programu „Połą-
czyć dwa światy” – z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, w 2007 r. ponad 24 000,00 zł na realizację projektu edu-
kacyjnego „Nasz portret”. Ideą programu była zmiana negatywnego 
postrzegania, a przez to często odrzucania osób chorych psychicz-
nie. W czerwcu 2008 r. poszerzyła się baza lokalowa ośrodka, który 
zaadaptował pomieszczenia po Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie. Urządzono w nich, m.in. nową pracownię gospodarstwa 
domowego, w której codziennie prowadzony jest trening kulinarny.
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (pierwszy na Śląsku całodobo-
wy ośrodek, który świadczy usługi na rzecz ofiar przemocy w rodzi-
nie w zakresie interwencyjnym, bytowym i terapeutyczno-wspo-
magającym) – uzyskał licencję na szkolenie rodzin adopcyjnych 
i zastępczych (w tym rodzin zawodowych) w ramach programu 
„Rodzina” spełniającego wymagania rozporządzenia w sprawie ro-
dzin zastępczych i posiadającego rekomendację Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej.

Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszka w Wodzisła-
wiu Śląskim (prowadzący działania z zakresu rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, mające na celu jak najlepsze usamodzielnienie 
uczestników w celu poprawy jakości ich dorosłego życia. Dla każ-
dego uczestnika tworzony jest indywidualny program rehabilitacji 
określający jego predyspozycje i kierunki rozwoju. Rehabilitacja 
społeczna prowadzona jest w formie różnego rodzaju spotkań i wy-
jazdów na wycieczki oraz kolonii usamodzielniających) – otrzymał 
w 2004 r. z Caritasu Archidiecezji Katowickiej oraz PFRON dofinan-
sowanie w wysokości 85 000,00 zł na zakup samochodu oraz wzbo-
gacił się w 2006 r. o nową pracownię wyposażoną w wyrzynarki, 
szlifierki, tokarki i piły o łącznej wartości 25 000,00 zł.
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Wodzisławiu Ślą-
skim (prowadzący działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której 
celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłasza-
jących gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin 
zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolący 
i zapewniający wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób pro-
wadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców na-
turalnych dzieci objętych tymi formami opieki) - w 2007 r. otrzymał 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie dofinanso-
wanie w wysokości 19 400,00 zł na kampanię informacyjną i pro-
mocyjną w zakresie rodzicielstwa zastępczego w formie pikniku ro-
dzinnego wraz z programem szkoleniowym dla niespokrewnionych 
z dzieckiem rodzin zastępczych. 
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach (który realizuje zadania 
o charakterze socjalizacyjnym, zapewniając całodobową opiekę 
i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 
opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki za-
stępczej, skierowanych na podstawie postanowień opiekuńczych 
sądów rodzinnych przez powiat właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt dziec-
ka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, 
jego rodziców lub opiekuna prawnego) – otrzymał w 2003 r. od 
Wojewody Śląskiego dofinansowanie w wysokości 24 000,00 zł na
utworzenie mieszkań usamodzielnień oraz 15 000,00 zł na utwo-
rzenie hotelu dla matek z dziećmi w sytuacji przemocy w rodzinie. 
Ponadto w 2006 r. 10 000,00 zł dofinansowania na realizację zadań
w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo wy-
chowawczych, w 2007 r. dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w Warszawie w wysokości 17 300,00 zł na realizację projektu 
„www.złów wyprawkę w sieci/legalnie” - prowadzenie warsztatów 
informatycznych dla wychowanków, zakup zestawów komputero-
wych i utworzenie strony internetowej oraz 339 154,88 zł ze Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację zadania 
w zakresie osiągania standardów – zakup i montaż kotła c.o., czę-
ściowy remont wewnętrzny budynku (malowanie ścian, wymiana 
posadzek wymiana drzwi i inst. elektrycznej).

PODEJMOWANIE 
DZIAŁAŃ NA 
RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
STARSZYCH 

I SAMOTNYCH, SIEROT 
ORAZ UPOŚLEDZONYCH

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. / Welfare House in Gorzyce. / Das Haus 
der sozialen Hilfe in Gorzyce.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 
Wodzisławiu Śląskim. / County Support Centre for the Mentally Disturbed  in 
Wodzisław Śląski. / Landkreiszentrum für Untersützung von Personen  mit 
psychischen Störungen in Wodzisław Śląski.
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The County of Wodzisław succeeds in realization of activities 
which influence the increase of social support effectiveness in the
scope of help for families and disabled people as well as social wel-
fare. 

The important role in this area is played by the County Centre of 
Family Support in Wodzisław Śląski (CCFS) and units which come 
under its authority, namely:

– Welfare Centre in Gorzyce,
– County Children’s Home in Gorzyczki,
– County Support Centre for the Mentally Disturbed in Wodzisław 

Śląski,
– County Adoption and Tutelary Centre in Wodzisław Śląski,
– County Specialist Support Centre for Victims of Domestic Vio-

lence in Wodzisław Śląski,
– Occupational Therapy Workshops in Gorzyce,
– St. Hyacinth and Francis’ Occupational Therapy Workshop in 

Wodzisław Śląski,
– Divine Providence Nuns Congregation’s Welfare House in Wo-

dzisław Śląski.
Some of the achievements of the above-mentioned institutions 

are as follows:
– restructurisation of children’s homes – two homes were joined 

in order to create one, multifunctional home. The process was 
carried out with no harm for either children or the staff.

– creating a flat for children from County Children’s Home in
Gorzyczki where they can start living independently,

– appointing Social County Council for the Disabled. Elaborat-
ing county diagnosis of social support problems, namely The 
County Programme for Social Support for the years 2004 – 2008 
as well as County Programme of Activities for the Disabled for 
the years 2004 – 2008.

– creating mother and child rooms for the victims of domestic 
violence. The range of service provided for the users of the ho-
tel includes giving shelter, using a kitchen, providing a bed, full 
board, psychological help and social work. 

– the range of services provided by Welfare House in Gorzyce has 
been extended since October 1, 2004 by providing service for 
the elderly in the form of day tutelary for the inhabitants of the 
whole county,

– creating four family shelters,
– appointing professional numerous families,

– creating Support Centre for Crime Victims attached to the 
County Centre for Family Support and increasing the hours of 
duty of the staff and a psychologist,

– conducting a large-scale social campaign ‘Together against 
poverty’ in 2007 as part of 20th International Day of Fighting 
Against Poverty.

Moreover, due to well-prepared projects:
The County Centre of Family Support in Wodzisław Śląski – in 
2007 received 16 000,00 PLN fund from the Ministry of Labour and 
Social Policy in Warsaw to organise trainings in the form of away-
from-home workshops for professional foster families which are not 
related to a child. The workshops included a diagnostic and inte-
gration programme for children living with the foster families and 
countermeasures against getting stale by foster families, recogniz-
ing symptoms of sexual abuse of a child, working with and taking 
care of a child with disturbances or behaviour problems. The centre 
also received 10 000 PLN for the elaboration of information in the 
form of a poster, creating a website, psychological and pedagogi-
cal consultations and legal advice by the Support Team for Families 
in Crisis and Helpless Situations Facing Protective and Educational 
Problems (Tutelary of a Child and Family).
Moreover, in 2008 the County Centre of Family Support received 1,7 m 
PLN fund from the Office of Marshall of Silesian Province for creating
Workshops Centre for the disabled in the County of Wodzisław, thanks 
to which around 15 disabled people will be employed. 
Divine Providence Nuns Congregation’s Welfare House in 
Wodzisław Śląski received 26 000,00 PLN fund in 2007 from the Si-
lesian Regional Office and Divine Providence Nuns Congregation for
a drainage of Divine Providence Nuns’ building and 50 000,00 PLN to 
convert rooms into living quarters.
Welfare House in Gorzyce (which meets the European standards 
of tutelary over the elderly and the disabled) – received 227 980,00 
PLN fund from PFRON (National Fund for Rehabilitation of Disabled 
People) in 2004 to purchase three mini buses adapted to trans-
port disabled people on wheelchairs. Moreover, in 2004 it received 
14 675,00 PLN fund to organise integration and cultural events.
County Support Centre for the Mentally Disturbed in Wodzisław 
Śląski (whose main aim is to create the environment for psycho-
social activity of the those ones who come to the centre, to main-
tain th effects of psychiatric treatment as well as to help mentally
disturbed people to join back society through satisfying their living 
and health needs, providing one meal per day and creating condi-
tions for social and emotional development as well as personality 
development) – it received 12 000,00 PLN fund in 2006 from the 
Ministry of Labour and Social Policy in Warsaw to implement ‚Join-
ing two worlds’ Programme – in the scope of mentally disturbed 
people support. In 2007 it received over 24 000,00 to implement 
‚Our portrait’ educational programme. The idea of the programme 
was to change the negative way of receiving mentally disturbed 
people and at the same time rejecting them.
In June 2008 the space of the centre was extended. The centre 
adapted rooms where County Centre of Family Support had been 
situated earlier. A new kitchen workshop was created where cook-
ing training is done every day. 

County Specialist Support Centre for Victims of Domestic Vio-
lence in Wodzisław Śląski (the first 24-hour centre in Silesia which
helps victims of domestic violence in the scope of intervention, ac-
commodation, therapy and support) – it has a licence to train adop-
tive and foster families (including professional families) as part of 
‚Family’ programme which meets the requirements of a resolution 
concerning foster families and which has a recommendation of the 
Ministry of Labour and Social Policy.
St. Hyacinth and Francis’ Occupational Therapy Workshop in 
Wodzisław Śląski (which undertakes actions in the scope of so-
cial and professional rehabilitation of the ones with serious and 
moderate disability. They are aimed at making disabled people 
independent to the most possible extent in order to improve the 
quality of their adult life. For every participant there is an individual 
rehabilitation programme created which determines his predisposi-
tions and the ways of development. Social rehabilitation is carried 
out through various kinds of meetings and trips as well as camps 
whose aim is to make disabled people independent) – in 2004 it 
received 85 000,00 PLN fund from Katowice Archdiocese CARITAS 
and PFRON to purchase a car. In 2006 a new workshop equipped 
with scroll saws, grinders, lathes ans saws was opened. The total cost 
amounted to 25 000,00 PLN.
County Adoption and Tutelary Centre in Wodzisław Śląski (which 
carries out diagnostic and consultation activities which are aimed 
at recruiting, training and qualification of people who are ready to
adopt a child, to be a foster family and to run a family house. It also 
deals with trainings and provides psychological and pedagogical 
support for people who are fosters families and run family houses as 
well as children’s biological parents) – in 2007 it received 19 400,00 
PLN fund from the Ministry of Labour and Social Policy for an infor-
mation and promotional campaign in the scope of foster parent-
hood in the form of a family picnic with a training programme for 
foster families which are not related to a child.
County Children’s Home in Gorzyczki (carries out socialization ac-
tivities providing 24-hour protection and education to children who 
partially or entirely lack parental care, for whom there was no foster 
family found and who were directed to the home on basis of Family 
Division’s rulings by an appropriate county regarding a child’s place of 
living. In justified cases a child can be placed in the children’s home
without being directed when a child, his parents or a child’s guardian 
submit an application) - it received 24 000,00 PLN fund in 2003 from 
Silesian Voivode to create flats where children would learn how to be-
came independent and 15 000,00 PLN fund to create a mother and 
child hotel for the victims of domestic violence. Moreover, in 2006 it 
received 10 000,00 PLN fund to realize tasks in the scope of achieving 
standards in tutelary and education centres. In 2007 the Ministry of 
Labour and Social Policy in Warsaw gave 17 300,00 PLN for the reali-
zation of project called ‚www.PLNów wyprawkę w sieci/legalnie’ – it 
was in the form of IT workshops for the children as well as purchas-
ing computers and creating a website. Moreover, the children’s home 
received 339 154,88 PLN from Silesian Province Office in Katowice to
realize a task in the scope of achieving standards – purchasing and as-
sembly of a boiler, partial interior renovation (painting walls, changing 
floors, doors and electrical installation).   

UNDERTAKING 
ACTIVITIES FOR 
THE DISABLED,THE 
ELDERLY AND THE 
LONELY, ORPHANS AND 
THE HANDICAPPED

society and social infrastructure

Otwarcie pracowni w Ośrodku Wsparcia. / Opening the workshop in the 
Support Centre. / Eröffnung der neuen Werkstatt.

Pokój zabaw. / Play room. / Spielraum.

Pracownia stolarska.  /  Carpenter  workshop. / Tischlerwerkstatt.
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Der Landkreis Wodzisław Śląski ist erfolgreich in Verbesserung 
der Effektivität der Sozialhilfe für Familien und Behinderte sowie der
Sozialpflege.

 Wichtige Rolle spiellt dabei das Landkreiszentrum der Familien-
hilfe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
(PCPR) und die ihm unterstehenden Einheiten:

– Haus der sozialen Hilfe,
– Landkreiskinderheim, 
– Landkreiszentrum für Unterstützung von Personen mit psychi-

schen Störungen,
– Landkreiszentrum für Adoption und Betreuung, 
– Kreiszentrum der Sonderhilfe für Opfer der Familiengewalt,
– Manuelle Therapie Workshop, 
– Manuelle Therapie Workshop der Heiligen Hiacynthus und 

Franz, 
– Haus der sozialen Hilfe der Schwester der göttlichen Vorse-

hung.
Zu den größten Erfolgen dieser Institutionen zählen:
– Umstrukturierung der Kinderheime. Aus zwei Einheiten ist kon-

fliktlos ohne Schaden für Kinder oder Personal eine Einheit ent-
standen,

– Entstehen der Wohnung zum Selbständigwerden für die Kinder, 
die für das Selbständikeitsprogramm bei dem Landkreislichen 
Kinderheim in Gorzyczki qualifiziert wurden,

– Einberufung des sozialen Rates zu Behindertenangelegenhei-
ten, Erarbeiten einer Landkreisdiagnose der Probleme der So-
zialhilfe, das heißt die Einberufung des Landkreisprogramms 
der Sozialhilfe im Zeitraum 2004–2008 und des Landkreispro-
gramms der Maßnahmen zur Förderung der Behinderten im 
Zeitraum 2004-2008,

– Entstehen der Zimmer für Mütter mit Kindern in Kriesensitua-
tion der Familiengewalt. Zu ihren Dienstleistungen gehören : 
Unterkunft, Zugang zur Küche, Schlafraum, Verpflegung, psy-
chologische sowie soziale Hilfe,

– Verbreitung der Tätikeitsbereiches des Hauses der sozialen Hilfe 
in Gorzyce ab 1. Oktober 2004 um Dienstleistungen für Ältere in 
Form der Tagespflege für Bewohner des ganzen Landkreises,

– Entstehen von vier Notfamilien,
– Einberufung der beruflichen kinderreichen Familien,
– Eröffnung bei dem Landkreiszentrum der Familienhilfe der Hilfs-

stelle für Opfer der Kriminaltaten und Verlängerung der Sprech-
stunden der Mitarbeiter und des Psychologen,

– Durchführung in 2007 der großangelegten sozialen Aktion „Zu-
sammen gegen Armut“ im Rahmen des 20. internationalen Ta-
ges der Armutsbekämpfung.

Darüberhinaus dank gut vorbereiteter Projekte: 
Landkreisliches Zentrum der Familienhilfe hat im Jahre 2007 
Zuschüsse von dem Ministerium für Arbeit und Soziales in Höhe 
von 16 000,00 zł erhalten. Das Geld war für folgende Maßnahmen 
bestimmt: Schulung der beruflichen unverwandten Ersatzfamilien
zusammen mit einem diagnostischen Integrierungsprogramm 
für Kinder aus diesen Familien und Vorbeugung dem beruflichen
Ausgebranntsein in den Ersatzfamilien, Erkennung der Anzeichen 
des sexuellen Mißbrauches, Arbeit und Betreuung eines Kindes 

mit Störungen an der Psychik und im Verhalten. Außerdem wurde 
der Betrag in Höhe von 10 000 Zloty einem Programm des Stabes 
zur Familienunterstützung in Kriesen und Hilflosikeitssituation bei
Betreuungs- und Erziehungsfragen (Betreuung des Kindes und der 
Familie), das Erarbeitung eines Informationsplakates, Starten der 
Internetseite, psychologische, pädagogische, rechtliche Konsultie-
rung umfasste.
Darüber hinaus wurde das Zentrum für Familienhilfe von dem 
Marschallamt der Woiwodschaft Schlesien mit 1,7 Mio. zł für die 
Eröffnung der Anstalt der beruflichen Aktivität für Behinderte im 
Landkreis Wodzisław Śląski subventioniert, wo circa 15 Behinderte 
eine Beschäftigung finden werden.
Haus der sozialen Hilfe der Schwester der göttlichen Vorsehung 
erhielt vom schlesischen Woiwodschaftsamt und vom Konvent der 
Schwester der göttlichen Vorsehung Zuschüsse für Finanzierung 
der Entwässerungsarbeiten des Hauses in Höhe von 26 000,00 zl 
und 50 000 zł für Anpassung der Räume für Wohnräume.
Das Haus der sozialen Hilfe, das allen europäischen Anforderun-
gen der Alten- und Behindertenpflege entspricht, erhielt 2004 von
dem polnischen öffentlichen Fond zur Rehabilitation der Behinder-
ten Personen (PFRON) finanzielle Unterstützung im Betrag von 227
980,00 zł mit der Bestimmung zum Kauf 3 neuerbehindertengerech-
ten Kleinbusse und 70 223,25 zł zum Kauf eines rollstuhlgerechten 
Kleinbusses. Darüberhinaus wurde die Institution im Jahre 2004 mit 
14 675,00 zł für kultural- integrative Zwecke dotiert.
Landkreiszentrum für Unterstützung von Personen mit psy-
chischen Störungen hat als Hauptaufgaben: Schaffen der Be-
dingungen zur psychosozialen Aktivierung der Empfänger seiner 
Hilfe, Verlängerung der Effekte der psychiatrischen Therapie und
Erleichterung der Rückkehr in die Gesellschaft durch Befriedigung 
der Lebensunterhalts- und Gesundheitsbedürfnisse, Ausgabe ei-
ner Mahlzeit am Tag und Ermöglichen der sozial- emotionellen 
Entwicklung sowie der Persönlichkeitsentwicklung. Zur Erfüllung 
dieser Ziele erhielt das Zentrum 2006 von dem Ministerium für 
Arbeit und Soziales Zuschüsse (insgesamt 12 000,00 Zloty) zur 
Realisation des Programms „Połączyć dwa światy“ („Zwei Welten 
verbinden“), das die Unterstützung von Personen mit geistigen 
Störungen bezweckte. Auch im nächsten Jahr, 2007, subventi-
onierte das Ministerium das Bildungsprogramm „Nasz portret“ 
(„Unser Porträt“). Der Leitfaden war die Änderung des negativen 
Bildes und Verhinderung der dadurch bedingten Ablehnung der 
seelisch Kranken.
Im Juni 2008 erhielt das Zentrum neue Räume bei dem Landkreis-
zentrum der Familienhilfe. Dort wurde eine Haushaltswerkstatt zum 
täglichen Kochtraining eingerichtet.
Fachkreiszentrum der Sonderhilfe für Opfer der Familiengewalt 
ist das erste in Schlesien 24- Stunden- Zentrum für Opfer der Fa-
miliengewalt. Seine Dienste erstrecken sich von der Intervention, 
über Lebensunterhalt, bis Therapie und Unterstützung. Es wurde 
für Schulung der Adoptions- und Ersatzfamilien (darunter auch der 
Berufsfamilien) zertifiziert im Rahmen des Programms „Rodzina“
(„Familie“), das den Verordnungsforderungen zur Ersatzfamilien ent-
spricht und von dem Ministerium für Arbeit und Soziales rekomen-
diert wird.

Manuelle Therapie Workshop der Heiligen Hiacynthus und Franz 
beschäftigt sich mit sozialer und beruflicher Rehabilitation der ge-
ring und mäßig behinderten Personen und bereitet sie möglichst 
gut auf selbständiges Erwachsenenleben. Jedes Mitglied der Work-
shop hat ein individuelles Programm, das seinen Befähigungen 
und Entwicklungsrichtungen angepasst ist. Die soziale Rehabilitati-
on beruht auf verschiedenartigen Treffen, Ausflügen, Ferienlagern
mit Lernen der Selbständigkeit. Für diese Maßnahmen erhielt 2004 
die Institution von Caritas des Erzbistums Kattowitz und PFRON 
Zuschüsse mit dem Gesamtbetrag in Höhe von 85 000,00 Zloty 
für den Kauf eines Wagens und wurde 2006 um eine Werkstatt mit 
Schweifsägen, Drehbänken und Sägen von Gesamtwert 25 000,00 
Zloty bereichert.
Landkreiszentrum für Adoption und Betreuung, das zur Hauftauf-
gabe hat Diagnose und Konsultierung sowie Gewinnung, Schulung 
und Qualifikation der Personen hat, die zur Adoption oder zur Funk-
tion der Ersatzfamilie willig sind. Andere Aufgabe des Zentrums ist 
psychologisch- pädagogische Schulung von Personen, die Ersatzfa-
milien führen sowie der Eltern in natürlichen Familien deren Kinder 
solcher Hilfe bedürfen. 
Im Jahre 2007 wurde das Zentrum mit dem Betrag von 19 400,00 
zł subventioniert. Die Summe finanzierte eine Informations- und
Förderungsaktion zum Thema Ersatzelternschaft, die Form eines 
Familienpicknicks und eines Schulungprogramms für unverwandte 
Ersatzfamilien hatte.
Landkreislicher Kinderheim, das eine Sozialisierungs- und Er-
ziehungstätte mit Kinderbetreuung rund um die Uhr ist. Die dort 
untergebrachten Kinder kommen von Eltern, denen zum Teil oder 
gänzlich die Elternrechte entzogen wurden oder es sind solche, für 
die es keine Ersatzfamilie gefunden wurde, oder die dorthin auf-
grund der Beschlüsse der Gerichte für Familienangelegenheiten 
geschickt wurden. In begründeten Fällen bleibt das Kind dort ohne 
Beschluss aufgrund seines eigenen Auftrags, des seiner Eltern oder 
seines rechtlichen Verwaltungsvertrers. Der Gesamtbetrag der Zu-
schüsse im Jahr 2003 betrug für das Heim 24 000,00 zł. Die Summe 
ging auf Einrichtung der Selbständikeitswohnungen und 15 000,00 
zl auf die Zimmer für Mütter mit Kindern in Kriesensituation der Fa-
miliengewalt. Darüber hinaus erhielt das Kinderheim im Jahre 2006 
10 000,00 zł für Modernisierung. In 2007 wurde es von den Geldmit-
teln des Ministeriums für Arbeit und Soziales mit 17 300,00 zł finan-
ziert. Die Summe wurde auf das Programm www.złów wyprawkę 
w sieci/legalnie ausgegeben, das Komputerworkshops, Kompute-
reinkauf und Bildung der Webseite umfasste. Außerdem erhiel das 
Kinderheim 339 154,88 zł von dem Schlesischen Woiwodschaftsamt 
für Modernisierung der Zentralheizung und Renovierung der Innen-
räume (Wandanstreichen, Austausch von Böden, Türen und Elektro-
installation).

ÜBERNAHME 
VERSCHIEDENARTIGER 

MAßNAHMEN ZUR 
FÖRDERUNG DER 

KÖRPERLICH SOWIE 
GEISTIG BEHINDERTEN, 

ÄLTEREN UND 
EINSAMEN MENSCHEN 

UND WAISEN

gesellschaft und soziale infrastruktur 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach. / County Children’s Home in 
Gorzyczki. / Landkreisliches Kinderheim in Gorzyczki.

Siedziba WTZ w Wodzisławiu Śl. / The building of Occupational Therapy
Workshop in Wodzisław Śląski. / Sitz der manuellen Therapie Workshop in
Wodzisław Śl.
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Powiat Wodzisławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim (PUP) aktywnie przeciwdziała bezro-
bociu wspierając osoby pozostające na rynku pracy bez zatrudnie-
nia poprzez poradnictwo zawodowe, szkolenia, kursy, pośrednictwo 
pracy, kluby pracy oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków finan-
sowych. 

Konsekwentna realizacja Powiatowego Programu Przeciwdzia-
łania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy sprawiła, że 
ogólna liczba bezrobotnych osób w Powiecie Wodzisławskim wy-
nosi 3325 (dane z lipca 2008 r.), podczas gdy w 2006 r. (dane z sierp-
nia) odnotowano 7099 osób bezrobotnych. Oprócz spadku ogólnej 
liczby bezrobotnych, na uwagę zasługuje niski w tej grupie odsetek 
bezrobotnych w wieku do 25 lat, który wynosi 20,1%. Świadczy to 
o prawidłowej polityce zatrudnienia wobec młodzieży. 

Priorytetem dla Powiatu jest również aktywizacja zawodowa osób 
powyżej 50 roku życia. Sukcesem jest niski wskaźnik ich bezrobocia 
w stosunku do ogółu bezrobotnych, który wynosi ok. 6,4 %. 

PUP podjął w latach 2006-2008 wiele działań, na realizację któ-
rych pozyskał zewnętrzne środki finansowe. W latach 2006-2008
PUP realizował następujące projekty:

 „Parasol” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (EFS). Całkowita wartość projektu: 1 742 738,16 zł, w tym środki 
z EFS: 1 264 705,16 zł. 

Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe dla 501 osób, pośred-
nictwo pracy dla 482 osób, staże dla 431 osób, szkolenia dla 85 osób, 
przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 
osób. 

„Rozpocznij od nowa” współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (EFS). Całkowita wartość projektu 2 230 542,97 
zł, w tym środki z EFS: 1 644 802,39 zł. Formy wsparcia: poradnictwo 
zawodowe dla 389 osób, pośrednictwo pracy dla 349 osób, przygo-
towanie zawodowe dla 276 osób, szkolenia dla 181 osób, przyzna-
nie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 84 osób.

 „Warkocz nadziei” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS). Całkowita wartość projektu: 608 801,21 zł, w tym 
środki z EFS: 487 040,97 zł. 19 sierpnia 2008 r. PUP otrzymał dofinan-
sowanie na realizację dwóch projektów:

„Przystanek - praca” dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS).

Formy wsparcia: poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podno-
szenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. War-
tość dofinansowania: 3 171 298,17 zł.

„Postawmy na jakość” dofinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego (EFS). Zakres działań: wsparcie zadań na rzecz ak-

tywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wartość dofinansowania:
232 786,39 zł.

Dużym osiągnięciem Powiatu Wodzisławskiego związanym ze 
wspieraniem aktywności zawodowej oraz zatrudniania osób „50+” 
i poszukujących pracy była realizacja Projektu „Pomysł na sukces” 
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Wysokość 
środków finansowych pozyskanych na realizację wymienionego
przedsięwzięcia wyniosła 7 894 996,00 zł.   

Projekt realizowano w partnerstwie, którego administratorem 
było Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, a partnerami: 
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim, Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie, Cech Rzemieślników 
i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowy Urząd 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Ślą-
skim oraz OSI Compu Train S.A. z Warszawy. 

Wypracowane rezultaty w ramach projektu PIW EQUAL wyko-
rzystane będą w programie przygotowywanym przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej „Aktywizacja zawodowa ludności w wie-
ku okołoemerytalnym” oraz w ramach projektów PO Kapitał Ludzki 
– Priorytet II i VIII.

The County of Wodzisław through County Employment Agency 
in Wodzisław Śląski (CEA) counteracts the unemployment in an ac-
tive way and supports those one who are in the labour market with-
out jobs by job advice, trainings, courses, finding jobs, clubs for the
unemployed and by raising external funds. 

Consistent realization of the County Programme for Counteract-
ing Unemployment and Activation of Local Labour Market resulted 
in decrease in the number of the unemployed. The total number of 
the unemployed in Wodzisław County is 3325 (data from July 2008) 
while in 2006 there were 7099 individuals without job (data from 
August). Apart from the decrease in the number of the unemployed 
it is worth mentioning the low percentage of the unemployed un-
der the age of 25 which amounts to 20,1%. It reflect the appropriate
employment policy towards the youth. The priority for the County is 
also job activation of people aged above 50. The success is low rate 
of unemployment in this age group compared to the total number 
of the unemployed which amounts to around 6,4%.

The County Employment Agency (CEA) conducted a lot of ac-
tivities in the years 2006 – 2008, for the realization of which raised 
external funds. In the years 2006–2008 CEA was realizing the follow-
ing projects:

‚Parasol’ (‚Umbrella’) which was co-financed with The European
Social Fund (ESF). The total worth of the project: 1 742 738,16 PLN 
(including 1 264 705,16 PLN from ESF). The forms of support: job 
advice for 501 individuals, finding a job for 482 individuals, trainee-

ships for 431 individuals, trainings for 85 individuals, granting means 
for one’s own business for 10 individuals.

‚Rozpocznij od nowa’ (‚Start again’) which was co-financed with
The European Social Fund (ESF). The total worth of the project: 
2 230 542,97 PLN (including 1 644 802,39 PLN from ESF). The forms 
of support: job advice for 389 individuals, finding a job for 349 indi-
viduals, traineeships for 276 individuals, trainings for 181 individuals, 
granting means for one’s own business for 84 individuals.

‚Warkocz nadziei’ (‚The Plait of Hope’) which was co-financed
with The European Social Fund (ESF). The total worth of the project: 
608 801,21 PLN (including 487 040,97 PLN from ESF). 

On August 19,2008 CEA received funds for the realization of two 
projects:

‚Przystanek – praca’ (‚A stop called job’) partially financed with
The European Social Fund (ESF). The forms of support: the improve-
ment of employment ability and raising the level of job activity of 
the unemployed. The funds from ESF amount to 3 171 298,17 PLN.

‚Postawmy na jakość’ (‚Quality above all’) partially financed with
The European Social Fund (ESF). The area of activity: supporting ac-
tivities aimed at job activity of the unemployed. The funds from ESF 
amount to 232 786,39 PLN.

A great achievement of Wodzisław County which is related to 
supporting job activation and employment of individuals at the age 
of 50 and older as well as those ones seeking a job was the realiza-
tion of the project called ‚Pomysł na sukces’ (‚An idea for success’) . 
The project was conducted as part of EQUAL Community Initiative 
Programme. The amount of funds received for the realization of the 
above-mentioned project amounted to 7 894 996,00 PLN. 

The project was realized in partnership, whose administrator was 
the County Starosty in Wodzisław Śląski and the partners: County 
Education and Training Centre in Wodzisław Śląski, Forum of Com-
panies of the Town of Radlin in Radlin, Guild of Craftsmen and Other 
Entrepreneurs in Wodzisław Śląski, County Employment Agency in 
Wodzisław Śląski, Chamber of Economy in Wodzisław Śląski and OSI 
Compu Train S.A. from Warsaw.

The outcomes which were elaborated in the frame of EQUAL 
projects will be used in a programme wich is being prepared by 
the Ministry of Labour and Social Policy called ‚Job activation of 
the population at the age of 50+’ as well as in the frame of projects 
called  ‘PO Human Capital – II and VII Priority’.

WSPARCIE OSÓB 
POZOSTAJĄCYCH BEZ 
ZATRUDNIENIA NA 
RYNKU PRACY

THE UNEMPLOYED 
SUPPORT IN THE 
LABOUR MARKET

społeczeństwo i infrastruktura społeczna

Warsztaty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim. / Workshops 
in the County Employment Agency (CEA) in Wodzisław Śląski. / Workshops 

im Landkreisarbeitsamt.
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Der Landkreis Wodzisław Śląski mittels Landkreisarbeitsamtes 
(Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim - PUP) versucht 
der Arbeitlosigkeit aktiv engegen zu wirken durch die Unterstüt-
zung der Unbeschäftigten mit Maßnamen wie: Berufsberatung, 
Schulungen, Kurse, Arbeitvermittlung, Klubs der Arbeit und Gewin-
nunug finanzieller Mittel.

Konsequente Erfüllung des Landkreisprogramms zur Vorbeu-
gung der Arbeitslosigkeit und Belebung des lokalen Arbeitsmark-
tes (Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy) ergab die Verminderung der Arbeitslosen-
quote von 7099 (August 2006) auf 3325 (Juni 2008). Zusätzlich ist 
der Prozent der Arbeitslosen im Alter bis 25 Jahre gering und be-
trägt 20,1%. Dies zeugt von guter Beschäftigungspolitik im Zusam-
menhang mit der Jugend.

Prioritär für den Landkreis ist auch die berufliche Aktivierung von
Menschen im Alter 50+. Als Erfolg wird geringer Anteil dieser Grup-
pe an der Gesamtzahl der Arbeitslosen gesehen (ca. 6,4%). 

Das Landkreisarbeitsamt (PUP) unternahm in den Jahren 2006-
2008 viele Maßnahmen, die mit vom Außen gewonnenen Geldern 
finanziert wurden. Es waren folgende Projekte:

„Parasol“ („der Regenschirm“) subventioniert von Europäischen 
Sozialfonds. Gesamtwert des Projekts : 1 742 738,16 zł, darunter 1 
264 705,16 zł von den ESF. Die Formen der Unterstützung: Berufsbe-
ratung für 501 Personen, Berufsvermittlung für 482 Personen, Prak-
tiken für 431 Personen, Schulungen für 85 Personen, Zuerkennung 
finanzieller Mittel für Aufnahme eigener wirtschaftlichen Tätigkeit
für 10 Personen.

 „Rozpocznij od nowa” („Beginne aufs Neue“) subventioniert 
vom Europäischen Sozialfonds. Der Gesamtwert des Projekts: 2 
230 542,97 zł, darunter 1 644 802,39 zł von den ESF. Die Formen 
der Unterstützung: Berufsberatung für 389 Personen, Berufsver-
mittlung für 349 Personen, berufliche Vorbereitung für 276 Per-
sonen, Schulungen für 181 Personen, Zuerkennung finanzieller 
Mittel für Aufnahme eigener wirtschaftlicher Tätigkeit für 84 
Pers.

„Warkocz nadziei” („Haarzopf der Hoffnung”) subventioniert 
vom Europäischen Sozialfonds. Der Gesamtwert des Projekts: 608 
801,21 zł, darunter 487 040,97 zł von de ESF.

Am 19. August 2008 erhielt der PUP finanzielle Zuschüsse von
zwei Projekten“

 „Przystanek - praca” („Haltestelle - Arbeit“) subventioniert vom 
Europäischen Sozialfonds. Die Formen der Unterstützung: Verbesse-
rung der Berufsbefähigung und Aktivierung der Arbeitslosen. Von 
ESF kam die Summe 3 171 298,17 zł.

„Postawmy na jakość” („Wir setzen auf Qualität”) subventioniert 
vom Europäischen Sozialfonds. Die Formen der Tätikeiten: Unter-
stützung: der Aktivierung der Arbeitslosen. Von ESF kam die Summe 
232 786,39 zł.

Der große Erfolg des Landkreises Wodzisław Śl. bei Förderung der 
Berufsaktivität und Beschäftigung der Menschen im Alter 50+ und 
der Arbeitsuchenden war das Projekt „Pomysł na sukces” („Erfolgs-
idee“) im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Der Gesamt-
wert der gewonnenen Subventionierung betrug 7 894 996,00 zł.

Das Programm wurde in Partnerschaft realisiert. Die Partner wa-
ren: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim, Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie (Firmenforum der Stadt 
Radlin in Radlin), Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w 
Wodzisławiu Śląskim (Zunft der Handwerker und anderer Unterneh-
mer in Wodzisław Śląski), Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu 
Śląskim (Landkreisarbeitsamt in Wodzisław Śląski), Izba Gospodarc-
za w Wodzisławiu Śląskim (Wirtschaftskammer in Wodzisław Śląski) 
und Osi Compu Train S.A. aus Warschau. Die Verwaltung des Projek-
tes oblag dem Landkreisamt in Wodzisław Śląski.

Die Ergebnisse des Projekts werden in dem Program des Ministe-
riums für Arbeit und Soziales verwendet: „Berufliche Aktivierung der
Bevölkerung im Vorrentenalter“ und im Rahmen der Projekten der 
PO (Partei Bürgerplatform) Menschenkapital – Priorität II und VIII.   

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR UNBESCHÄFTIGTE 
AUF DEM 
ARBEITSMARKT 

gesellschaft und soziale infrastruktur 

Anna Słotwińska-Plewka (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim). / Mrs Anna Słotwińska-Plewka (The Director of The County Employment Agency in
Wodzisław Śląski). / Anna Słotwińska-Plewka (Direktor des Arbeitsamts im Kreis Wodzisław Śląski).

Koordynator Projektu „Pomysł na sukces” Donata Malińska. / Mrs Donata Malińska, a coordinator of the project ‚ Pomysł na Sukces’ (An idea for a Success). / 
Organisationsplaner des Projekts „Erfolgsidee“ Donata Malińska.

Program Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2006-2013. 
/ Programme for Tourism and Recreation Development for the County of Wodzisław for 
the years 2006-2013. / Entwicklungsprogramm von Tourismus und Freizeitgestaltung für 

Landkreis Wodzisław Śląski 2006 – 2013.
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W zakresie działalności kulturalnej Powiat Wodzisławski organizuje 
bądź współorganizuje szereg imprez o zasięgu powiatowym. Cieszą 
się one coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród uczestni-
ków, jak i mieszkańców powiatu.

Szczególne znaczenie w rozpowszechnianiu i szerzeniu kultury od-
grywa współpraca z Miejskimi, Gminnymi i Wiejskimi Ośrodkami Kul-
tury, współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami 
zarówno publicznymi jak i prywatnymi, które propagują kulturę. 

Corocznie przyznawane są Nagrody w Dziedzinie Kultury osobom 
fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom za osiągnięcia
w takich kategoriach, jak:

– twórczość literacka i publicystyczna,
– upowszechnianie twórczości artystycznej – muzyki, teatru, tańca, 

sztuk plastycznych i in.,
– animowanie społecznego życia kulturalnego,
– całokształt działalności kulturalnej,
– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 
Cyklicznymi imprezami stały się Powiatowe Dni Kultury, podczas 

których corocznie organizuje się Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych oraz Powiatowo-Gminne Dożynki, które odby-
wają się co roku w jednej z dziewięciu gmin wchodzących w skład 
Powiatu Wodzisławskiego.

Inne wydarzenia podczas Powiatowych Dni Kultury to koncerty 
muzyki poważnej, spotkania autorskie, konkursy, wystawy i szereg 
innych pomysłów kulturalnych. Corocznie odbywają się Dni Regio-
nu, podczas których ma miejsce Dzień Kultury Śląskiej, jak i Konkurs 
Wiedzy o Regionie. Powiat organizuje również konkurs fotograficz-
ny, który poprzez zdjęcia fotografów amatorów ukazuje i utrwala 
piękno Powiatu Wodzisławskiego. Prace laureatów trafiają na wysta-
wę pokonkursową do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Istotnym faktem jest, iż Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Wodzisławiu Śląskim zajęła w roku 2002 pierwsze, a w 2003 r. dru-
gie miejsce wg agregatowego indeksu aktywności samorządowych 
bibliotek publicznych województwa śląskiego w kategorii powiatów 
ziemskich. Odpowiednio w 2004 drugie, w 2005 trzecie, w 2006 dru-
gie i w 2007 czwarte miejsce. 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim od 1999 roku wydaje 
broszury pod wspólną nazwą „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”. 
Celem cyklu jest ocalenie od zapomnienia tego co cenne w kulturze 
powiatu oraz upowszechnianie wiedzy na temat spuścizny kulturowej 
wśród mieszkańców. Pierwsza z publikacji została wydana w 1999 r.

Informacje o imprezach kulturalnych i sportowych odbywają-
cych się na terenie powiatu wodzisławskiego znajdują się na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w za-
kładce pod tym samym tytułem.

In the cope of cultural activity Wodzisław County organises or 
co-organises various events for the population of the county. The 
events are more and more popular not only with the participants 
but also with the inhabitants of the county. 

Culture is popularized through cooperation with Municipal, 
Commune and Rural Cultural Centres as well as with schools, asso-
ciations and other institutions both public and private ones which 
promote culture.

Every year there are prizes awarded in the area of culture to natu-
ral and legal people as well as other subjects for achievements in 
such categories as: 

– literary and journalistic work,
– promoting artistic work – music, theatre, dance, the fine arts,

etc.,
– organising cultural activities, 
– lifetime cultural activity,
– conservation and monument protection.
County Cultural Days is an annual event during which County 

Review of Folk Groups is organised as well as County and Com-
mune Harvest Festival which is organised every year in one of the 
nine Communes which are in the County of Wodzisław .

Other events which are part of County Cultural Days are classical 
music concerts, meetings with writers, contests, displays and many 
other cultural events. Every year there are Days of the Region held 
during which Silesian Culture Day is organised as well as the Test on 
Knowledge of the Region. The County also organises photography 
contest during which amateurs’ photographs present and record th 
beauty of the County of Wodzisław. The winners’ photographs are 
displayed in the Municipal and County Public Library.

It is worth mentioning that Municipal and County Public Library 
in Wodzisław Śląski took the first place in 2002 and the second
place in 2003 according to aggregative index of activity of self-gov-
ernment public libraries of Silesian Province in the category of coun-
ties. It took the second place in 2004, the third place in 2005, the 
second place in 2006 and the fourth place in 2007 respectively.. 

Since 1999 the County Starosty has been publishing brochures 
entitled ‘Monuments of the County of Wodzisław’ . The aim of the 
brochures is to preserve for posterity what is valuable in the culture 
of the county as well as the popularization of knowledge on cultural 
legacy among the inhabitants. The first brochure was published in
1999.

Information on cultural and sports events which are organ-
ised in the county of Wodzisław can be found on the website of 
the County Starosty in Wodzisław Śląski by clicking on a bookmark 
which is entitled in the same way.

Der Landkreis Wodzisław Ślaski organisiert selbst oder in Zusammen-
arbeit viele Kulturveranstaltungen. Diese erfreuen sich immer größeren 
Beliebtheit unter den Teilnehmern sowie unter den Bewohnern des 
Landkreises. 

Besondere Rolle in der Kulturförderung spielt die Zusammenarbeit 
mit Stadt-, Gemeinde- und Dorfkulturhäusern, mit Schulen und ande-
ren öffentlichen sowie privaten Organisationen der Kulturförderung.

Jährlich werden Kulturpreise in folgenden Kategorien verliehen:
– literarische und publizistische Tätikeit,
– Förderung der Kunst – Musik, Theater, Tanz, bildende Kunst und 

andere,
– Belebung des sozialen Kulturlebens,
– Ganzheit der kulturellen Tätigkeit,
– Schutz und Pflege der Denkmäler.
Schon festgeschrieben im Veranstaltungskalender sind Landkreis-

kulturtage (Powiatowe Dni Kultury), während deren jährlich die Land-
kreisschau der Volkstanzensemblen (Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych) organisiert wird und das Landkreis- und Gemeinde-
nerntedankfest (Powiatowo-Gminne Dożynki), das in einer der neun 
Gemeinden des Landkreises stattfindet.

Andere Veranstaltungen der Landkreiskulturtage sind Konzerte der 
klassischen Musik, Autorentreffen, Wettbewerbe und viel mehr. Jedes
Jahr finden auch Regionstage (Dni Regionu) statt, an denen auch der 
Tag der Schlesischen Kultur (Dzień Kultury Śląskiej) sowie der Wettbe-
werb über Regionkenntnisse (Konkurs Wiedzy o Regionie) organisiert 
werden. Der Landkreis organisiert auch den Fotowettbewerb, der durch 
Amateuraufnahmen die Schönheit des Landkreises Wodzisław Śląski 
festhält. Die preisgekrönten Fotos sind dann auf der Ausstellung in der 
Öffentlichen Stadt- und Landkreisbibliothek (Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna) zu sehen.

Zu wesentlichen Erfolgen der Öffentlichen Stadt- und Landkreisbi-
bliothek (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) zählen der erste 
Platz im Jahre 2002 und zweite im Jahre 2003 auf der Gesamtliste der 
öffentlichen Bibliotheken der Woiwodschaft Schlesien in der Kategorie
der Landkreisbibliotheken. Im Jahre 2004 belegte sie den zweiten Platz, 
im Jahre 2005 – den dritten, in Jahren 2006 und 2007- den vierten Platz.

Das Landkreisamt in Wodzisław Śląski veröffentlicht seit 1999 Bro-
schüren unter gemeinsamem Titel „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego” 
(„Denkmäler des Landkreises Wodzisław Śląski“). Die Serie bezweckt 
die Rettung der Erinnerung an das Wertvolle in der Kultur des Landkreises 
und Verbreitung der Kenntnisse von Kulturgütern unter den Bewohnern. 
Die erste Veröffentlichung war im Jahre 1999.

Informationen über kulturelle und sportliche Veranstaltungen auf 
dem Landkreisgebiet befinden sich auf der Internetseite des Landkreis-
amtes unter demselben Titel.

ROZWÓJ KULTURY 
I ORGANIZACJA 
CZASU WOLNEGO 
MIESZKAŃCÓW

THE DEVELOPMENT OF 
CULTURE AND ORGANI-
SATION OF INHABIT-
ANTS’ FREE TIME

ENTWICKLUNG 
DER KULTUR UND 
FREIZEITGESTALTUNG 
DER BEWOHNER 

społeczeństwo i infrastruktura społeczna

Broszury pod wspólną nazwą „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”. / Brochures 
entitled‚ Monuments of the County of Wodzisław’. / Broschüren unter 

gemeinsamen Titel  „Kulturdenkmäler des Landkreises Wodzisław Śląski“.

Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. / County and Commune 
Harvest Festival. / der Landkreisliche Überblick über die Folkloristischen 

Musik- und Tanzgruppen
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Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. organizuje, bądź 
współorganizuje szereg imprez oraz zawodów sportowych i rekre-
acyjnych o zasięgu powiatowym. Część z nich nabrała charakteru 
cyklicznego. 

 Szczególnie duże znaczenie odgrywa współpraca ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu wodzisławskiego. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się zmagania piłkarskie, do których przy-
stępują reprezentacje niemal wszystkich szkół i placówek. Swoją 
tradycję mają już mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w piłce 
nożnej halowej, jak też zmagania piłkarskie na otwartym boisku 
podczas corocznych licealiad rozgrywanych przy Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śl. Najlepsi pływacy otrzymują szan-
se porównania swoich sił podczas corocznych zawodów drużyno-
wych. 

W organizowanych turniejach wyłania się najlepszych młodych 
tenisistów ziemnych i stołowych. Kulminację zmagań sportowych, 
zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych 
stanowią czerwcowe Licealiady Chłopców i Dziewcząt, kiedy to 
okazuje się, która ze szkół ponadgimnazjalnych zdobywa tytuł naj-
bardziej usportowionej szkoły w powiecie.

Dla miłośników turystyki rowerowej każdego roku organizowa-
ne są powiatowe rajdy rowerowe. Dobrym zwyczajem staje się 
rywalizacja samorządowców, którzy dwa razy w roku toczą zacięte 
boje na parkiecie siatkarskim oraz w hali piłkarskiej – nierzadko 
w polsko-czeskim gronie.

Starostwo Powiatowe aktywnie wspiera dyscypliny sportu, któ-
re cieszą się nieco mniejszą popularnością, ale nie ustępują innym 
atrakcyjnością, wzbudzając jednocześnie coraz żywsze zaintereso-
wanie i zdobywając rosnącą popularność wśród młodzieży z tere-
nu powiatu wodzisławskiego – stąd na mapie imprez sportowych 
stałe miejsce zajęły już mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych 
w bowlingu czy zmagania młodych szachistów. Nie brakuje też 
rywalizacji o charakterze intelektualnym – potwierdzają to organi-
zowane cyklicznie konkursy wiedzy o sporcie.

Bardzo ważną rolę odgrywa także sport osób niepełnospraw-
nych, którego ukoronowaniem jest odbywająca się corocznie 
Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, w której uczestniczą pod-
opieczni ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób niepełno-
sprawnych z terenu całego województwa. Dużą popularnością 
cieszy się także Regionalny Mityng Pływacki, odbywający się wio-
sną każdego roku. 

W ramach współpracy z gminami z terenu powiatu wodzisław-
skiego Starostwo Powiatowe partycypuje również w przedsięwzię-
ciach o charakterze ogólnopowiatowym lub ponadpowiatowym 
- m.in. przy organizacji wraz z Urzędem Miasta Rydułtowy „Memo-
riału im. J. Margicioka i L. Hałaczka” w biegach ulicznych.

We wrześniu 2005 r. ukazał się „Przewodnik Turystyczny Pogra-
nicza Wodzisławsko-Karwińskiego”. Publikacja została opracowa-

na przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Urząd 
Miasta Karwina. Jej wydanie było współfinansowane ze środków
programu PHARE CBC. Przewodnik prezentuje walory turystycz-
ne powiatu wodzisławskiego oraz ziemi karwińskiej - osobliwości 
przyrodnicze, instytucje kultury, obiekty zabytkowe, bazę noclego-
wą oraz sportowo-rekreacyjną. Są w nim również użyteczne dane 
teleadresowe. 

W 2006 r. powstał Program Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2006-2013, który pozwoli na 
ukierunkowanie działań związanych z rozwojem rekreacji i turysty-
ki oraz ułatwi beneficjentom społecznym, przedsiębiorcom, gmi-
nom ubieganie się o środki zewnętrzne skierowane na działalność 
związaną z turystyką i rekreacją. Program jest owocem wspólnych 
prac samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, 
tworzony na zasadzie partnerskiej z myślą o wspólnej realizacji za-
dań z korzyścią dla Powiatu Wodzisławskiego.

The County Starosty in Wodzisław Śląski organises or co-or-
ganises numerous sport and recreation events and competitions 
for the population of the county. Some of them are organised 
regularly.

Cooperation with secondary schools from Wodzisław county 
has a significant meaning. Football matches, in which teams 
from nearly all schools participate are most popular. One of the 
traditions are secondary schools indoor football matches and 
outdoor ones during annual ‚licealiadas’ (high school contests) 
held at Joint Technical School in Wodzisław Śląski. The best 
swimmers have an opportunity to compete during the annual 
team swimming contest.

In contests which are organised the best young tennis and ta-
ble players are chosen . The culmination of sports contests both 
in individual disciplines and team ones are Secondary School 
Championships for Boys and Girls (‚Licealiada’) held every June 
when one school is awarded a title of Sport School.

For enthusiasts of biking tourism there are county bike tours 
organised every year. One of the thing worth mentioning is that 
councillors also compete twice a year in volleyball and indoor 
football contests – often in Polish-Czech circle.

The County Starosty also supports in an active way sports dis-
ciplines which are slightly less popular yet as attractive as others. 
Teenagers become more and more interested in them and that is 
why bowling or chess contest are organised regularly. There are 
also competitions which have an intellectual character such as 
competitions on the knowledge of sport. 

ROZWÓJ REKREACJI, 
TURYSTYKI I SPORTU

DEVELOPMENT OF 
RECREATION, TOURISM 
AND SPORT 

Sport of the disabled also plays an important role. There are 
Olympic Games for Disabled People organised every year in 
which the disabled from the centres which deal with their re-
habilitation from the whole Province take part in the Games. 
Moreover, Regional Swimming Meeting held every spring is ex-
tremely popular.

In the frame of cooperation with Communes from the area of 
the county of Wodzisław the County Starosty also participates 
in undertakings which concern the whole county or go beyond 
it – among others it participates in the organisation of ‚J. Mar-
gicioka and L. Hałaczka Memorial in street run together with the 
Municipal Office in Rydułtowy.

In September 2005 ‘A Tourist Guide for the borderland be-
tween Wodzisław and Karwina’.  The publication was elabo-
rated by the County Starosty in Wodzisław Śląski and the Munici-
pal Office in Karwina. Its’ publication was co-financed from the 
funds of PHARE CBC programme. The guide presents touristic 
values of the County of Wodzisław and Karwina land – nature, 
cultural institutions, historic objects, accommodation and sport 
and recreation possibilities. There are also useful addresses and 
telephone numbers. 

In 2006 the Programme for Tourism and Recreation Develop-
ment for the County of Wodzisław for the years 2006-2013 was 
created which will make it possible to elaborate actions related 
to the development of recreation and tourism and will make 
it easier for social beneficiaries, entrepreneurs and Communes 
to apply for external funds for activity concerning tourism and 
recreation. The programme was elaborated by local authorities, 
non-governmental organisations and entrepreneurs on basis of 
partnership and with the view of common realization of activi-
ties with benefit for the County of Wodzisław.

society and social infrastructure

Koncert laureatów konkursu recytatorskiego. / A concert of the winners of a 
declamation contest. / Konzert der Preisträger des Rezitationswettbewerbs.

Starosta Jerzy Rosół i Wicestarosta Tadeusz Skatuła przekazują ks. Bogusławowi 
Płonce nowe broszury o kościele pw WNMP. / Mr Jerzy Rosół, the Starost and 
Mr Tadeusz Skatuła, the Vice-Starost are giving new brochures on WNMP 
church to Rev. Bogusław Płonka. / Landrat Jerzy Rosół und Vize- Landrat 
Tadeusz Skatuła überreichen dem Priester Bogusław Płonka neue Broschüren 
über Marienhimmelfahrtskirche.

IX Licealiada Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego. 
/ Licealiada for secondary school boys from the county of  Wodzisław. / IX 
Licealiada  der Jungen der Oberschulen des Landkreises Wodzisław Śląski.
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Der Landkreis ist Veranstalter oder Mitveranstalter von vielen 
Freizeitveranstaltungen und Sportwettbewerben im Landkreis-
bereich. Einige davon finden schon zyklisch statt. 

Besondere Bedeutung dafür hat die Zusammenarbeit mit 
den Oberschulen aus dem Landkreisgebiet. Großer Beliebtheit 
erfreuen sich Fußballturniere, an denen Mannschaften fast al-
ler Schulen und Institutionen teilnehmen. Eigene Tradition hat 
schon die Hallen-Fußball-Meisterschaft der Oberschulen sowie 
jährliche Fußballspiele während der Veranstaltungen „Licelia-
da“, die im Zentrum der Technischen Schulen in Wodzisław Śl. 
(Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.) stattfinden. Die 
besten Schwimmer testen ihre Chancen im jährlichen Team-
wettbewerb.

In Wettbewerben werden auch die besten Tennnis- und Tischten-
nisspieler entdeckt. Den Höhepunkt sportlicher Spiele individuell 
und in Teams bilden die in Juni organisierten Veranstaltungen für 
Jungen und Mädchen aus den Oberschulen (Licealiady Chłopców 
i Dziewcząt). Dann kämpfen die Oberschulen um den Titel der spor-
tlichsten Schule im Landkreis.

Für die Radtouristen werden jährlich Landkreisradtouren veran-
staltet. Eine nachahmungswerte Sitte ist die Konkurrenz der Selb-
sverwaltungsangestellten, die sich zweimal im Jahr treffen: einmal
im Volleyball und einmal im Hallenfußballturnier, nicht selten auch 
in polnisch- tschechischer Gesellschaft.

Der Landkreis Wodzisław Śląski unterstützt auch aktiv die weniger 
beliebten Sportarten, die doch nicht weniger attraktiv sind. Dadurch 
werden sie auch immer bekannter und populärer unter den Jugen-
dlichen. Deswegen haben schon die Wettbewerbe der Oberschulen 
in Bowling oder in Schach den festen Platz im Veranstaltungskalen-
der erworben. Es mangelt auch nicht an intellektuellen Wettbewer-
ben, von denen die jährlichen Sportquize zeugen können.

Eine besondere Rolle spielt der Behindertesport. Die Krönung 
dessen ist die jährliche Olympiade der Behinderten (Olimpiada 
Osób Niepełnosprawnych), an der die Schüler der sich mit der 
Behindertenrehabilitation beschäftigenden Anstalten aus der gan-
zen Woiwodschaft teilnehmen. Sehr beliebt ist auch das Regionale 
Schwimm-Meeting (Regionalny Mityng Pływacki), das jährlich im 
Frühling stattfindet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Gemeinden nimmt 
der Landkreis an vielfältigen Veranstaltungen von landkreislichem 
oder landkreisübergreifendem Charakter teil, u.a. zusammen mit 
dem Stadtamt der Stadt Rydułtowy wird die Gedenkensportveran-
staltung im Stadtrennen („Memoriał im. J.Margicioka i L.Hałaczka”) 
organisiert.

Im September 2005 ist der Reiseführer durch Grenzgebiet Wo-
dzisław - Karvina („Przewodnik Turystyczny Pogranicza Wodzi-
sławsko-Karwińskiego” erschienen. Die Veröffentlichung wurde
durch das Landkreisamt in Wodzisław Śląski und Stadtamt der Stadt 
Karvina vorbereitet. Die Herausgabe wurde von dem Programm 
PHARE CBC subventioniert. Der Reiseführer präsentiert touristische 
Sehenswürdigkeiten des Landkreises Wodzisław Śląski und des Ge-
biets um Karvina: Naturmerkwürdigkeiten, Institutionen der Kultur, 
Denkmäler, Möglichkeiten für Unterkunft und Freizeitgestaltung. Er 
enthält auch viele nützliche Adressen.

Im Jahre 2006 ist das Entwicklungsprogramm von Tourismus 
und Freizeitgestaltung für Landkreis Wodzisław Śląski 2006 
– 2013 (Program Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla Powiatu Wo-
dzisławskiego na lata 2006-2013) entstanden. Das Programm er-
möglicht die Einstellung der Aktivitäten, die mit Freizeitgestaltung 
und Tourismus verbunden sind, sowie vereinfacht den sozialen Ve-
reinen, Unternehmern und Gemeinden die zweckmäßige Subven-
tionierung mit Fremdgeldern. Dieses Programm ist das Ergebnis der 
Zusammenarbeit der Selbsverwaltungsangestellten, nichtöffentli-
cher Organisationen und Unternehmer. Es entstand in Partnerschaft 
mit dem Gedanken an gemeinsamen Wirken zu Gunsten des Land-
kreises Wodzisław Śląski.

ENTWICKLUNG DER 
FREIZEITGESTALTUNG, 
DES TOURISMUS UND 
DES SPORTS

gesellschaft und soziale infrastruktur 

Drużynowe Zawody Pływackie Szkół Ponadgimnazjalnych  o Puchar Starosty 
Powiatu Wodzisławskiego. / Secondary Schools Team Contest in swimming for 
the County of Wodzisław Starost’s Cup. / Teamwettbewerb der Nachgymnasialen 
schulen um den Landratspokal des Landkreises Wodzisław Śląski.

V Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. / 5th County Olympic Games 
for the Disabled. / V. Landkreisliche Olympiade der Behinderten.

Uczestnicy IX Powiatowego Rajdu Rowerowego. / Participators of 9th Biking Tour. / 
Teilnehmer der  IX. Landkreislichen Radtour. 

Drużyna piłkarska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim zajęła w 2006 r. 
III miejsce podczas „Halowego turnieju samorządowców w piłce nożnej halowej”. 
/ The team of  the County Starosty in Wodzisław Śląski came third in 2006 during

indoor football tournament of local authorities. / Fußballteam des Landkreises 
Wodzisław Śląski gewann in 2006 den 3. Platz  im Turnier der Selbstvewaltungsange

stellten im Hallenfußball. 

VI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. / 6 th County Olympic Games 
for the Disabled. / VI. Landkreisliche Olympiade der Behinderten.

VIII Licealiada dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego.  
/ 8th Licealiada for secondary school girls from the county of Wodzisław. / VIII. 

Licealiada der Mädchen der Oberschulen des Landkreises Wodzisław Śląski. 
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edukacja

OPTYMALIZACJA 
KIERUNKÓW I METOD 
NAUCZANIA ORAZ 
TWORZENIE WARUNKÓW 
DO EFEKTYWNEGO 
FUNKCJONOWANIA 
OŚWIATY
Powiat Wodzisławski aktywnie tworzy warunki do efektywnego 
funkcjonowania oświaty obejmujące zapewnienie odpowiedniej 
bazy materialnej, pomocy pedagogicznej i poradnictwa psycholo-
gicznego. Ponadto, wspiera rozwój szkolnictwa wyższego, uczest-
nictwo w europejskich programach edukacyjnych, korzystanie 
z funduszy i programów operacyjnych oraz dostosowuje kierunki 
i struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

OPTIMALISATION OF 
TEACHING DIRECTIONS 
AND METHODS, AND 
CREATING CONDITIONS 
FOR EFFECTIVE 
FUNCTIONING OF 
EDUCATION
The County of Wodzisław is actively creating proper conditions, 
in which education sector can function effectively. These involve
securing a suitable material basis, pedagogical support, as well as 
psychological counselling. What is more, the County supports the 
development of higher education sector, participation in European 
educational schemes, use of grants and operational programmes, 
and adapts the directions and structure of education to the needs 
of the job market.

OPTIMIERUNG DER 
LERNRICHTUNGEN 
UND DER 
UNTERRICHTSMETHODEN 

SOWIE ERRICHTUNG 
ILDUNGSFREUNDLICHER 
BEDINGUNGEN 
Der Landkreis Wodzisław Śląski gestaltet auch aktiv Bedingungen 
zur effektiven Funktion der Bildung. Das sind vor allem materialle
Grundlage, pädagogische Hilfe und psychologische Beratung. Da-
rüberhinaus fördert der Landkreis die Hochschulbildung, Teilnahme 
an europäischen Bildungsprogrammen, Nutzung der Subventionen 
und Operationsprogramme sowie passt die Richtungen und Struk-
turen der Ausbildung dem Arbeitsmarktbedarf an.

Warto zwrócić uwagę, iż Wydział Oświaty Starostwa Powiatowe-
go w Wodzisławiu Śląskim wraz z powiatowymi szkołami i placów-
kami oświatowymi aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na reali-
zację różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.

W tym zakresie wykonano szereg prac mających na celu moderni-
zację wyrobiska górniczego, jakim jest sztolnia mieszcząca się w Po-
wiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., tj. 
przygotowano pomieszczenia ekspozycyjne, wykonano kapliczkę 
św. Barbary, tablice informacyjne, opracowano i wydano folder in-
formacyjny, pozyskano nowe elementy maszyn górniczych z „KWK 
Rydułtowy – Anna”, przeprowadzono kompleksową modernizację 
wszystkich stanowisk szkoleniowych. W sztolni oprócz działalności 
dydaktycznej przeprowadza się szereg  innych działań, m.in. „Drzwi 
otwarte” dla zwiedzających oraz spotkania barbórkowe.

W ramach działań mających na celu promowanie sztolni reali-
zowany był projekt „Legendy regionu wodzisławskiego i regionu 
karwińskiego” dofinansowany ze środków Phare CBC. Dzięki stara-
niom władz Powiatu sztolnia została doposażona w kombajn gór-
niczy z napędem elektrycznym pozyskanym  od „KWK „Jankowice” 
stanowiący doskonałe zaplecze edukacyjne dla uczniów i studen-
tów. Dużym sukcesem było podpisanie z Kompanią Węglową S.A. 
w Katowicach umowy w sprawie uruchomienia w Powiecie Wo-
dzisławskim oddziałów szkolnych, w Zespole Szkół Zawodowych 
w Wodzisławiu Śl., kształcących w zawodzie technik – górnik. Na 
mocy tej umowy absolwenci tego kierunku nauczania mają zagwa-
rantowane zatrudnienie w kopalniach „Kompanii Węglowej S.A.

W latach 2004-2006 w ramach projektów dofinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparciem w po-
staci stypendiów objęto 523 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
zamieszkałych na terenach wiejskich oraz 404 studentów zamiesz-
kałych na terenie powiatu wodzisławskiego. W roku szkolnym (aka-
demickim) 2006/2007 stypendia uzyskało około 190 uczniów oraz 
ponad 130 studentów.

Ponadto w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śl. uruchomiono jako jedną z nielicznych na Ślą-

Powiatowe szkoły i placówki oświatowe / County schools and 
educational units / Schulen und Bildungsanstalten in landkre-
islicher Obhut:

Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl., 
44-300 Wodzisław Śl., ul. Szkolna 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., 
44-300 Wodzisław Śl., ul. Wyszyńskiego 41

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śl., 
44-300 Wodzisław Śl., ul. Szkolna 1

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., 
44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 92

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., 
44-300 Wodzisław Śl., ul. Gałczyńskiego 1

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., 
44-300 Wodzisław Śl., ul. Gałczyńskiego 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalanych Nr 1 w Rydułtowach, 
44-280 Rydułtowy, ul. Skalna 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, 
44-280 Rydułtowy, ul. Obywatelska 30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 
44-370 Pszów, ul. Traugutta 32

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, 
44-310 Radlin, ul. Orkana 23

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śl., 
44-300 Wodzisław Śl., ul. M. Kopernika 71

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl., 
44-300 Wodzisław Śl., ul. Mendego 3

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl., 
44-304 Wodzisław Śl., Osiedle 1 Maja 16A.

sku pracownię robotów mobilnych (Hexor II), pracownię robotyki 
– obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz nowy kierunek 
nauczania dostosowany do potrzeb rynku pracy – mechatronika. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim otrzymał ze 
Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Program INTERREG III 
Czechy - Polska dofinansowanie w wysokości 24 055,00 zł na reali-
zację projektu „Razem w Unii Europejskiej”  oraz 47 692,80 zł z Fun-
dacji Rozwoju Systemu Edukacji i Programu Leonardo da Vinci na 
realizację projektu „Euro – Standard Usług”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wodzisławiu Śląskim 
pozyskał z Programu „Sokrates – Comenius” 17 740,88 zł na realizację 
projektu „Tradycja i nowoczesność”.

W okresie od września do grudnia 2007 r. w ramach Programu 
„Wszechstronny rozwój” (kwota dofinansowania 1 054 000,00 zł) -
ponad 4000 uczniów miało możliwość doskonalenia swoich zainte-
resowań i talentów na zajęciach pozalekcyjnych.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej pozyskano 647 979,18 zł  na uruchomienie pracowni 
komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
wodzisławskiego. Szkoły otrzymały pracownie komputerowe oraz 
centra multimedialne.

Na wymianę młodzieży polsko-ukraińskiej w celu zapoznania się 
z kulturą, językiem oraz zwyczajami obu narodów z Narodowego 
Centrum Kultury w 2007 r. Powiat otrzymał dotację w wysokości 
34 217,56 zł.

W 2007 i 2008 r. osiągnięciem było pozyskanie ze Śląskiego Ku-
ratorium Oświaty kwoty odpowiednio 85 334,30 zł i 56 056,00 zł na 
zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach 
oświatowych Powiatu Wodzisławskiego.

W roku 2008, w ramach programów Socrates Comenius i Leonar-
do da Vinci, zrealizowano wizytę studyjną nauczycieli i uczniów 
w Hiszpanii oraz wymianę i szkolenia językowe dla nauczycieli we 
Francji (dofinansowanie: 3 403,01 zł  Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji). Ponadto, z Programu Polsko Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży pozyskano kwotę 14 119,00 zł na międzyszkolną  wymianę 

Liczba uczniów w szkołach Powiatu Wodzisławskiego w roku szkolnym 2008/2009. / Number of students in schools of the County in 2008/2009. / Anzahl der Schüler in Schulen im 
Landkreis Wodzisław Śląski im Schuljahr 2008/2009.

Liczba uczniów w szko�ach Powiatu Wodzis�awskiego w roku szkolnym
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It is worth noticing that the Department of Education of County 
Starosty in Wodzisław Śląski and County’s schools and education 
centres is actively acquiring external funds to support a variety of 
educational initiatives.

This includes funds for modernisation of a mining pit in County 
Life-Long Education Centre in Wodzisław Śląski, the works included 
adaptations for an exhibition room, construction of St. Barbara’s 
Chapel and information panels, publication of an information bro-
chure, acquisition of new parts of mining equipment from KWK 
Rydułtowy – Anna coal mine, complex refurbishment of all train-
ing posts. In the pit, beside training a number of other events are 
organised, e.g. “Open door days” and St. Barbara’s Day ceremonies 
and meetings.

One of the actions taken to promote the pit was a project “The 
Legends of Wodzisław and Karvina regions,” which was subsidised 
by Phare CBC. Thanks to the efforts of the County authorities, the
pit has been equipped with an electric-powered mining thresher 
received from KWK Jankowice coal mine, which provides a perfect 
hands-on educational exhibit for students. Another significant suc-
cess was the agreement with Kompania Węglowa S.A. in Katowice, 
concerning launching minig departments in ZSZ - Vocational 
School in Wodzisław Śląski. The agreement guarantees that gradu-
ates from the department will have jobs in the coal-mines belong-
ing to KW S.A. 

In the years 2004-2006 523 secondary school pupils living in rural 
areas, and 404 students living in The County of Wodzisław received 
grants subsidised from the funds of European Social Fund (EFS). In 
the school year 2006/2007 the grants were awarded to 190 pupils 
and 130 students.

In the County Life-Long Learning Centre in Wodzisław Śląski a 
mobile robot workshop (Hexor II) was opened, as one of the very 
few in Silesia, besides a robotics workshop was created, focusing on 
CNC numeric driven cutters, as well as a completely new depart-
ment, suitable for the needs of the job market - mechatronics. 

Economic Secondary School in Wodzisław Śląski received from 
The Association of the Communes of the Upper Odra Valley, Pro-
gramme INTERREG III Czech Republic – Poland a grant of 24 055 PLN 
for the project “Together in the European Union”, and 47 692,80 
PLN from The System of Education Development Fund and Leonar-
do da Vinci Programme for the project “Euro – Standard of Services.”

 ZSP no. 2 (Secondary School Complex) in Wodzisław Śląski ac-
quired 17 740,88 PLN from Sokrates – Comenius Programme for a 
project called “Tradition and Modernity.” Between September and 
December 2007, during extracurricular activities, four thousand 
pupils were able to pursue their hobbies and perfect their talents 
in a programme “Versatile Training” (subsidy of 1 054 000 PLN). 
647 979.18 PLN was acquired from European Social Fund and The 
Ministry of Education for creating computer rooms in secondary 
schools all around The County of Wodzisław. The schools were sup-
plied with computers and multimedia equipment.

In 2007 the County received a subvention of 34 217.56 PLN from 
National Culture Centre for a programme of youth exchange between 
Poland and Ukraine, which enabled the participants to get acquaint-
ed with the culture, language and customs of both nations.

In 2007 and 2008 85 334,30 PLN and 56 056 PLN was acquired 
from the Superintendent of Schools Office in Katowice for video sur-
veillance systems in schools and other educational facilities in The 
County of Wodzisław.

In 2008, as part of Sokrates – Comenius and Leonardo da Vinci 
programmes, a study visit to Spain for teachers and pupils was or-
ganised, as well as exchange programme and language training in 
France (subsidy of 3 403,01 PLN from System of Education Develop-
ment Fund). Besides, 14 119 PLN was obtained from Polish-German 
Youth Cooperation Programme for youth exchange between Po-
land and Germany, which aimed at integration by getting to know 
the culture and history of the region, sightseeing tours, participation 
in competitions and sports events, international seminars for 13 Eu-
ropean organisations, tying up with various international organisa-
tions, and planning follow up actions.

County Centre of Methodological Advice and Teacher Training 
was established at County Life-long Learning Centre in Wodzisław 
Śląski. Since September 1st 2004 it has been known as County 
Teacher Training Centre (PODN), and was moved on September 1st 
2006 to Osiedle 1 Maja in Wodzisław Śląski.

One of the principal responsibilities of PODN is organising meth-
odological training workshops, subject conferences for teachers, 
training courses, individual and group counselling, open lessons 
conducted by the counsellors, teaching observations, informative 
trainings and publishing articles in Methodological Bulletin.

Between September 1st and June 30th 2008 PODN organised 
2214 different training sessions for teachers.

Special Needs Education and Development Centre (SOSW) in 
Wodzisław Śląski and the Department of Education of County Star-
osty in Wodzisław Sląski were granted in 2005, among other things, 
251 280 PLN for the project for disabled people “Let me do it my-
self,” 224 343,86 PLN to purchase and install equipment needed 
for Tomatis method in special needs and integrative schools, and 
70 370,34 PLN for computer rooms from European Social Fund.

In 2006 SOSW received 570 687,63 PLN for the implementation 
of the programmes “My school – my whole world,” “Peaceful Home,” 
“I want to learn at school,” and “The road to success.” Worth men-
tioning is the fact of acquiring 184 103,76 PLN from The Ministry of 
Education in Warsaw for modern equipment to help in educating 
pupils with special educational needs.

The high level of education in The County of Wodzisław is proved 
by the rankings in national and regional subject competitions 
(Competition in Construction Knowledge and Skills, Competition in 
Electrics and Electronics). Since 2000 Technical Secondary School in 
Wodzisław Śląski, has been ranked among 100 best schools in Po-
land (2005 – 82nd place, 2006 – 73rd place in Poland).

młodzieży polsko-niemieckiej, integrację młodzieży, zapoznanie się 
z kulturą i historią regionu, zwiedzanie miast, udział w konkursach 
i grach sportowych, międzynarodowe seminaria kontaktowe dla 13 
organizacji europejskich, nawiązanie kontaktów z innymi organiza-
cjami zagranicznymi i zaplanowanie kolejnych działań. 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli powstał  przy Powiatowym Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Wodzisławiu Śląskim. 

Od 1 września 2004 r. funkcjonuje jako Powiatowy Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli, przeniesiony 1 września 2006 r. na  Osiedle 
1 Maja w Wodzisławiu Śląskim.  

Do głównych zadań PODN należy organizacja warsztatów me-
todycznych, konferencji przedmiotowych, kursów doskonalących, 
konsultacji indywidualnych i zbiorowych, lekcji otwartych prowa-
dzonych przez doradców, obserwacji lekcji, szkoleń informacyjno-
-instruktażowych oraz zamieszczanie artykułów metodycznych 
w Biuletynie Metodycznym. 

W okresie od 1 września 2001 r. do 30 czerwca 2008 r. PODN prze-
prowadził łącznie 2214 szkoleń dla nauczycieli.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Ślą-
skim wraz z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzi-
sławiu Śląskim pozyskał, m.in. w 2005 r. z PFRON 251 280,00 zł na 
realizację projektu „Pozwól mi to zrobić samodzielnie”, 224 343,86 zł 
na dostawę i instalację sprzętu do prowadzenia zajęć metodą Toma-
tisa w szkołach specjalnych i integracyjnych oraz 70 370,34 zł z EFS 
na utworzenie pracowni komputerowych.  

Ponadto, w 2006 r. SOSW otrzymał z PFRON 570 687,63 zł na reali-
zację programów „Moja szkoła – cały mój świat”,  „Domowe zacisze” 
, „Chcę uczyć się w szkole” i „Droga do sukcesu”. Na uwagę zasługuje 
pozyskanie przez SOSW z MEN w Warszawie 184 103,76 zł. na zakup 
nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

O wysokim poziomie oświaty w Powiecie Wodzisławskim świad-
czy również pozycja w ogólnopolskich i regionalnych olimpiadach 
(Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiada Elek-
tryczna i Elektroniczna). Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim od 2000 r. klasyfikowany jest wśród 100 najlepszych szkół
w Polsce (w 2005 r. – 82 miejsce w kraju, w 2006 r. – miejsce 73).

education

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. / 
County Teacher Training Centre (PODN) in Wodzisław Śląski. / PODN, 
(Landkreisliches Zentrum für Lehrerweiterbildung in Wodzisław Śląski).

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy 
w Wodzisławiu Śląskim. / Higher School of Arts and Sciences in Łódź,  Branch 
in Wodzisław Śląski. / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim. 
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Es ist bemerkenswert, dass die Abteilung für Bildung des Land-
kreises in Wodzisław Śląski zusammen mit Schulen und Bildungs-
anstalten Fremdgelder für verschiedenartige Bildungszwecke aktiv 
gewinnt.

Dazu wurde der Abbauraum modernisert, der sich zu Schulungs-
zwecken bei Landkreiszentrum für Fortbildung (Powiatowe Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.) befindet. Es ist
ein Stollen, bei dem die Ausstellungsräume, Sankt Barbara Kapelle, 
Informationstafeln errichtet wurden. Zusätzlich wurde eine Informa-
tionsbroschüre herausgegeben, neue Teile der Bergbaumaschinen 
aus dem Bergwerk „KWK Rydułtowy – Anna” gewonnen, komplexe 
Modernisierung aller Schulungsstellen durchgeführt. Der Stollen ist 
außer didaktischen auch für andere Aktivitäten geöffnet, z.B. „Tage
der offenen Türe“, Treffen anläßlich des Barbaratages.

Außerdem geschieht die Förderung des Stollens durch das Projekt 
Legenden der Regione Wodzisław Ślaski und Karvina („Legendy re-
gionu wodzisławskiego i regionu karwińskiego”), das von Phare CBC 
finanziert wurde. Dank Landkreisbehörde ist der Stollen auch mit
elektrisch angetriebener Kohlenkombine ausgestattet, die von dem 
Bergwerk „KWK „Jankowice” gewonnen wurde. Es ist eine ausgezeich-
nete Lernhilfe für Schüler und Studenten. Großer Erfolg war auch, dass 
zwischen der Kompania Węglowa S.A. w Kattowitz (Kohlenkonzern 
mit Sitz in Kattowitz) und dem Landkreis Wodzisław Śląski ein Vertrag 
zu Ausbildung neuer Bergwerkskräfte abgeschlossen wurde. Dank 
dem Vertrag wurden im Zentrum der Berufsschulen (Zespół Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Śl.) neue Klassen eröffnet, die zum Beruf
Bergbautechniker ausbilden und dessen Absolventen Beschäftigung 
in den Bergwerken des Konzerns garantiert bekommen.

Im Zeitraum 2004-2006 wurden von den Geldern der ESF 523 
Stipendien für Schüler der Oberschulen, die in einem Dorf wohnen 
und 404 Studenten aus dem Landkreisgebiet gestiftet. Im Schuljahr 
2006-2007 wurden entsprechend 190 Schüler und 130 Studenten 
mit einem Stipendium unterstützt.

Das Kreiszentrum für Fortbildung (Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.) verfügt als eine der 
wenigen Schulen in Schlesien über die Werkstatt mobiler Roboter 
(Hexor II), Werkstatt für Robotik- CNC- Maschinen und neue dem Ar-
beitsmarktbedarf angepasste Ausbildungsrichtung- Mechatronik.

Das Zentrum der Wirtschaftsschulen (Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Wodzisławiu Śląskim) wurde durch Verein der Gemeinden 
der Oberen Oder Programm INTERREG III Tschechien- Polen (Stowar-
zyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Program INTERREG III Czechy 
- Polska) mit einem Betrag in Höhe von 24 055,00 zł für Realisation 
des Projektes „Zusammen in der EU“ („Razem w Unii Europejskiej”) 
und mit 47 692,80 zł durch die Stiftung zur Bildungsentwicklung 
(Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) und durch Programm Leonar-
do da Vinci für das Projekt „Euro – Standard der Dienstleistungen“ 
(„Euro – Standard Usług”) finanziell unterstützt.

Das Zentrum der Oberschulen Nr.2 (Zespół Szkół Ponadgimnaz-
jalnych nr 2 w Wodzisławiu Śląskim) gewann von dem Programm 
„Sokrates – Comenius” 17 740,88 zł für sein Projekt „Tradition und 
Moderne“ („Tradycja i nowoczesność”).

Über 4000 Schüler profitierten im Zeitraum September- De-
zember 2007 von Untersützung (1 054 000,00 zł) im Rahmen des 

Programms „Allgemeinbildende Entwicklung“ („Wszechstronny ro-
zwój”), das ihnen die Möglichkeit gab, eigene Interessen und Bega-
bungen im außerschulischem Unterricht zu entwickeln.

Die Summe von 647 979,18 zł von ESF und polnischem Ministe-
rium für Bildungswesen half neue Komputerräume in Oberschulen 
mit Multimediazentrum ausstatten.

Der polnisch- ukrainische Jugendaustausch zum Kennenlernen 
der Kultur, Sprache und Tradition beider Völker wurde durch Nati-
onales Kulturzentrum (Narodowe Centrum Kultury) im Jahre 2007 
mit 34 217,56 zł dotiert.

In den Jahren 2007 und 2008 unterstützte das Schlesische Kur-
torium für das Bildungswesen (Śląskie Kuratorium Oświaty) mit fol-
genden Beträgen: 85 334,30 zł und 56 056,00 zł den Einkauf und die 
Installation von Kameraüberwachung in Schulen und Bildungsan-
stalten des Landkreises.

Im 2008 im Rahmen der Programme Socrates Comenius und 
Leonardo da Vinci fand der Besuch der Lehrer und Schüler in Spa-
nien, der Austausch und die Schulungen der Lehrer in Frankreich 
statt. Finanzielle Unterstützung aus der Stiftung zur Entwicklung der 
Bildung (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) betrug 3 403,01 zł. 
Ansonsten wurden 14 119,00 zł aus dem Programm das Deutsch- 
Polnische Jugendwerk (DPJW) gewonnen. Der Betrag finanzierte
den deutsch- polnischen Jugendaustausch, die Integrierung der Ju-
gendlichen, das Kennenlernen der regionalen Kultur und Geschich-
te, die Städtebesichtigung, die Teilnahme an Quizen und sportlichen 
Wettbewerben, internationale Kontaktseminare für 13 europäische 
Organisationen, die Kontaktaufnahme mit anderen ausländischen 
Organisationen und die Planung weiterer Schritte.

Das Landkreiszentrum für Methodische Beratung und Lehrerwei-
terbildung (Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Dosko-
nalenia Nauczycieli) wurde bei (Landkreiszentrum der Fortbildung 
(Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim) errichtet. Seit dem 1. September funktioniert es als Land-
kreiszentrum für Lehrerweiterbildung (Powiatowy Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli PODN) und am 1. September 2006 wurde er auf 
die Siedlung 1 Maja in Wodzisław Śląski umgezogen.

Die Hauptaufgaben von PODN sind: Organisierung von metho-
dischen Workshops, Konferenzen zu bestimmten Fächern, Weiter-
bildungskursen, individuellen Sprechstunden, Gruppenkonsultie-
rungen, Schulungen, offenen Unterrichtsstunden, die von Beratern
geführt und von anderen Lehrern beobachtet werden sowie Ver-
öffentlichung verschiedener Beiträge in Bulletin über Methodik
(Biuletyn Metodyczny). Im Zeitraum von 1. September 2001 bis zum 
30. Juni 2008 wurden insgesamt 2214 Schulungen für Lehrer durch-
geführt.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy in Wodzisław Śląski 
(SOSW, Sonderschule) zusammen mit der Abteilung für Bildungs-
wesen des Landkreisamtes in Wodzisław Śląski (Wydział Oświaty 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) gewann 2005 von 
PFRON 251 280,00 zł für das Programm „Lass es mir selber machen“ 
(„Pozwól mi to zrobić samodzielnie”), 224 343,86 zł für den Einkauf 
und die Installation der Hilfsmittel zum Unterricht mit Tomatisme-
thode in Sonder- und Integrationsschulen sowie 70 370,34 zł von 
ESF für Errichtung der Komputerräume. 

Ferner wurde SOSW in 2006 mit 570 687,63 zł von PFRON unter-
stützt, was folgende Programme finanzierte: „Meine Schule- meine
ganze Welt“ („Moja szkoła – cały mój świat”),  „Häusliche Geborgen-
heit“ („Domowe zacisze”), „Ich möchte in der Schule lernen“ („Chcę 
uczyć się w szkole”) und „Weg zum Erfolg“ („Droga do sukcesu”). 
Bemerkenswert ist auch die Summe 184 103,76 zł von Ministerium 
für Bildungswesen für den Einkauf der Hilfsmittel für Kinder mit be-
sonderen Lernbedürfnissen.

Von hohem Bildungsniveau im Landkreis Wodzisław zeugen auch 
Ergebisse der Teilnehmer an verschiedenartigen Wissenswettbewer-
ben von nationalem oder regionalem Charakter (Olimpiada Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych, Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna). 
Das Zentrum der Technischen Schulen (Zespół Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śląskim) ist seit 2000 unter den besten 100 Schulen 
in Polen (2005- 82. Platz, 2006- 73. Platz).

Na terenie powiatu wodzisławskiego działają również oddziały 
wyższych uczelni oraz szkoły niepubliczne.

In the County of Wodzisław there are branches of several schools 
of higher education as well as some private schools.

Auf  dem Landkreisgebiet gibt es auch Filialen der Hochschulen 
und nichtöffentliche Schulen.

Wyższe uczelnie / Schools of higher education / Hochschulen:

Akademia Górniczo-Hutnicza Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – Notus 
ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski 

Kolegium Nauczycielskie (Informatyczne) – Notus 
ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim 
os. 1 Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski.

Szkoły niepubliczne / Private Schools / Nichtöffentliche Schulen:

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
ul. Radlińska 52, 44-286 Wodzisław Śl.,

Zespół Niepublicznych Szkół Policealnych – Notus 
ul. Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski

Szkoły Policealne TEB Edukacja 
ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski, 

Zespół Szkół w Gogołowej 
ul. Wiejska 89, 44-323 Połomia

Szkoły Niepubliczne 
Przy ul. Orkana 23, 44-310 Radlin 

Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej 
ul. 1 Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski

bildung

Laureaci zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych, w których wzięło udział 7 uczniów Zespołu Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl. / Winners of  the Competition in Construction Knowledge 

and Skills, where 7 students from Technical Secondary School Complex in 
Wodzisław Śląski participated. / Preisträger der Zentralstufe der Olimpiada 

Wiedzy i Umiejętności  Budowlanych, an der  7 Schüler des Zespół Szkół 
Technicznych in Wodzisław Śl. teilgenommen haben.

Robot Hexor II / Robot Hexor II / Roboter Hexor II

Zawody sportowe rozgrywane w ramach Programu „Wszechstronny 
Rozwój”. / Sport competition as part of the Programme “Versatile Training” / 

Sportwettbewerb im Rahmen des Programmms „Wszechstronny Rozwój”.
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infrastruktura techniczna 

W obszarze infrastruktury drogowej Powiat Wodzisławski wspiera 
działania zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury dla 
potrzeb autostrady oraz poprawę stanu dróg doprowadzających 
i przejmujących z niej ruch.

Ponadto, poprzez Powiatowy Zarząd Dróg, rozbudowuje i mo-
dernizuje infrastrukturę komunikacyjną obejmującą modernizację 
dróg, budowę obwodnic, poprawę funkcjonowania komunikacji 
wewnętrznej oraz usprawnienie połączeń drogowych wewnątrz 
i na zewnątrz powiatu.

Do głównych inwestycji w tym zakresie, które przeprowadzono 
w ostatnim czasie, zaliczyć można, m.in.: 

– ukończenie w 2008 r. budowy odcinka drogi łączącego Repu-
blikę Czeską z naszym krajem, co umożliwiło użytkownikom 
samochodów osobowych przejazd do Republiki Czeskiej przez 
byłe „rowerowe” przejście graniczne w Skrbeńsku, 

– przebudowę w 2008 r. skrzyżowania ul. Turskiej, 1-go Maja 
i Skrzyszowskiej w Gminie Mszana wraz z wykonaniem sy-
gnalizacji świetlnej w ramach projektu dofinansowanego
z Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
„GAMBIT 2005”. Zadanie współfinansowane było przez Powiat
Wodzisławski oraz Gminę Mszana. Wartość robót wyniosła po-
nad 465 000,00 zł,

– poprawę w 2008r. bezpieczeństwa ruchu w rejonie wiaduktu 
w Skrzyszowie - wykonano oznakowanie poziome i pionowe 
razem z ustawieniem 150 mb chodnika z kostki betonowej 
od ulicy Mszańskiej do przejścia dla pieszych obok przystanku 
autobusowego, dokonano również niezbędnych prac remon-
towych na drodze biegnącej wzdłuż wiaduktu. Ogólnie koszty 
tych inwestycji wyniosły 73 000,00 zł (w tym wkład Gminy Go-
dów 31 000,00 zł),

Powiat Wodzisławski tylko w okresie od stycznia do czerwca 
2008 r. przeznaczył, m.in. na remonty nawierzchni, przebudowy 
skrzyżowań, budowę chodników kwotę 1 120 000,00 zł. 

W odniesieniu do rozwoju infrastruktury związanej z ochroną śro-
dowiska obejmującej kompleks działań związanych z budową ka-
nalizacji, termomodernizacją powiatowych placówek oświatowych 
i jednostek organizacyjnych Powiat Wodzisławski wykonał szereg 
inwestycji w tym zakresie.

Do najważniejszych zadań w tym obszarze należą: 
– wykonanie w latach 2003-2004 kompleksu robót inwestycyjnych 

i remontowych w obiektach Zespołu Szkół Technicznych w Wo-
dzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92, m.in. przebudowy kotłowni 
węglowej i sieci cieplnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
modernizacji węzła cieplnego z zabudową kolektorów słonecz-
nych dla potrzeb basenu i sali gimnastycznej, wymiany sufitu,
wentylacji mechanicznej oraz oświetlenia, instalacji centralnego 
ogrzewania. W ramach termomodernizacji obiektu wykonano 
również ocieplenie ścian i dachów wszystkich budynków wraz 
z odnowieniem elewacji. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
4 263 048,00 zł, 

– przeprowadzenie 2004 r. kompleksowych robót inwestycyjnych 
w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz Ze-
spole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śl. 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Termomoderniza-
cja budynków przy ul. Szkolnej 1” dokonano, m.in. przebudowy 
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną 
i deszczową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na okna 
z tworzyw sztucznych, ocieplono ściany zewnętrzne i dachy, 
wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, 
zabudowano 539 nowych grzejników, wymieniono sieć cieplną, 
wewnętrzną instalację elektryczną, wykonano nowe przyłącza 
linii kablowych do 0,4 kV, wymieniono instalację wewnętrzną, 
zabudowano nowoczesne oświetlenie i nagłośnienie auli, doko-
nano przebudowy szatni z węzłami sanitarnymi oraz infrastruk-
turę towarzyszącą sali gimnastycznej. Koszt inwestycji wyniósł 
7 357 493,00 zł,

– zrealizowanie inwestycji o nazwie „Rozbudowa i modernizacja 
kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Paszowskiej 
92”. Na ten cel z „Programu łagodzenia w regionie śląskim skut-
ków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamien-
nego” Powiat Wodzisławski otrzymał dofinansowanie w wysoko-
ści 1 589 114,55 zł oraz 700 000,00 zł z Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Ogólna wartość inwestycji to kwota 4 500 000,00 zł,

– budowa kanalizacji sanitarnej dla Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Zawodowych przy 
ulicy Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śl. – wartość zrealizowane-
go zadania to 190 000,00 zł,

– wymiana - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisła-
wiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 41 - m.in. stolarki okien-
nej i drzwiowej, w 2007 r. ukończenie termomodernizacji. Na 
wymienione inwestycje pozyskano kwotę 715 458,00 zł z WFO-
ŚiGW. W roku 2008 z PFRON otrzymano dofinansowanie w wy-
sokości 60 000,00 zł na zakup i montaż zewnętrznej platformy 
dźwigowej oraz przystosowanie sanitariatu dla osób niepełno-
sprawnych,

– w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego 
w Radlinie przeprowadzenie kompleksowej wymiany stolarki 
okiennej wraz z odnowieniem elewacji o wartości 171 000,00 zł,

– w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie i w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach odnowie-
nie elewacji. Koszt zadań wyniósł odpowiednio 112 000,00 zł 
i 193 000,00 zł,
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Concerning the transport infrastructure the County of Wodzisław 
supports actions aimed at adapting the existing infrastructure for 
the needs of a motorway and the condition improvement of future 
slip roads.

Moreover, through County Road Authority, the County of 
Wodzisław develops and modernises transport infrastructure which 
includes modernisation of roads, building ring roads, improving the 
functioning of internal communications and improving road con-
nections inside and outside the county.

The main investments which have been realised recently in this 
scope are as follows:

– Finishing in 2008 the part of a road which joins Czech Republic 
with our country, which enabled vehicle users entering Czech 
Republic through old ‚bike’ border crossing in Skrbeńsko.

– In 2008 rebuilding the crossroads of Turska, 1-Maja and Skrzy-
szowska Streets in Commune Mszana as well as assembling an 
installation of traffic lights system as part of the project partially
financed by the National Programme for Traffic Safety called
‚GAMBIT 2005’. The investment was co-financed by the County
of Wodzisław and Commune Mszana. The total cost amounted 
to over 465 000,00 PLN.

– In 2008 improvement in traffic safety in the area of a fly-over in 
Skrzyszów. There were horizontal and vertical road signs placed. 
Moreover, 150 m of pavement was built from Mszańska street to 
the zebra crossing next to the bus stop. There were also neces-
sary repair works conducted on the road which runs alongside 
the fly-over. The total cost of these investments was 73 000,00
PLN (including 31 000,00 PLN received from Gmina Godów).

The county of Wodzisław only from January to June 2008 allot-
ted the sum of 1 120 000,00 PLN for repair works of road surfaces, 
rebuilding crossroads and building pavements .

Moreover, the county of Wodzisław realised numerous invest-
ments in the field of development of infrastructure related to the
environment protection. This includes a number of actions connect-
ed with building a sewage system, thermomodernisation of schools 
and organisational units. 

The most important investments are as follows:
– Investment and repair works in the years 2003-2004 in the build-

ings of Joint Technical School at Pszowska 92, above other 

things, rebuilding a coal boiler and thermal network, replacing 
windows and doors, modernisation of the thermal centre and 
assembling solar energy collectors for the needs of a swimming 
pool and a gym, replacing the ceiling, mechanical ventilation, 
lightening and central heating installation. In the frame of ther-
momodernisation of the building there were walls and roofs 
insulated and the elevation was painted. The total cost of the 
investment amounted to 4 263 048,00 PLN.

– Conducting complex investment works in 2004 in Zespół Szkół 
im.14 Pułk Powstańców Śląskich (Joint Secondary School) and 
in Zespół Szkół Ekonomicznych im. O.Langego (Joint Economics 
Secondary School) in Wodzisław Śląski. In the frame of realisa-
tion of investment works called ‚Thermomodernisation of build-
ings at Szkolna 1’ there were the following works done, above 
other things: rebuilding the existing plumbing and rain drain 
system, replacing windows and doors, insulating the walls and 
roofs, replacing the central heating installation, assembling 539 
new radiators, replacing the thermal centre and the electrical 
installation inside the buildings, creating new 0,4kV terminals, 
replacing the indoor installation, assembling a new lighten-
ing and sound system in the lecture theatre, rebuilding locker 
rooms with plumbing system and the infrastructure of the gym. 
The cost of the investment amounted to 7 357 493,00 PLN.

– Realisation of the investment called ‚Development and modern-
isation of the sports complex in Wodzisław Śląski at Pszowska 
92’. In order to realise the investment the county of Wodzisław 
received 1 589 114,55 PLN fund from the ‚Programme for reduc-
ing the effects of restructurization in coal mining employment
in Silesia region’ and 700 000,00 PLN from the Fund of Physi-
cal Education Development. The total worth of the investment 
amounted to 4 500 000,00 PLN.

– Building plumbing for County Education and Training Centre 
and Joint Vocational School at Gałczyńskiego 1 in Wodzisław 
Śląski – the cost of the investment amounted to 190 000,00 
PLN.

– Joint Secondary School in Wodzisław Śląski at Kard. St. 
Wyszyńskiego 41 – replacing windows and doors, in 2007 
thermomodernisation was completed. In order to realise the 
above-mentioned investments, the sum of 715 458,00 PLN was 
received from WFOŚiGW (The Regional Fund for Environmen-
tal Protection and Water Management). In 2008 the fund of 60 
000,00 PLN was received from PFRON (The National Fund for 
Rehabilitation of Disabled People) to purchase and assembly a 
lifting platform for disabled people and to install facilities for 
disabled people in the toilets. 

– The Sejm Śląski Joint Secondary School in Radlin – replac-
ing windows and renovation of the elevation which cost 171 
000,00 PLN.

– Joint Secondary School in Pszów and Joint Secondary School 
No. 2 in Rydułtowy – renovation of the elevation. The total cost 
of the investment amounted to 112 000,00 PLN and 193 000,00 
PLN respectively.

– Realisation of the investment called ‚Adaptation of kindergarten 
rooms and building a connecting passage in Joint Secondary 
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– zrealizowanie inwestycji pn.„Adaptacja pomieszczeń przedszko-
la wraz z budową łącznika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1” o wartości 400 000,00 zł,

– przeprowadzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Wodzisławiu Śląskim wielu inwestycji remontowych. 
Od 2000 do 2002 r. trwała termomodernizacja, na którą wydano 
kwotę 1 421 014,76 zł. W latach 2003 – 2008 łączny koszt inwe-
stycji (m.in. remonty budowlane, wymiana instalacji elektrycz-
nej) w SOSW wyniósł 264 593,95 zł,

– wybudowanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnospraw-
nych w nieruchomości przy ul. Raciborskiej 48 w Gorzycach. Po-
wiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami pozyskał na ten 
cel 12 000,00 zł z Urzędu Gminy Gorzyce.
Działania podejmowane przez Powiat Wodzisławski w celu 

usprawnienia rozwoju infrastruktury publicznej i ochrony zdrowia 
polegają, m.in. na wsparciu zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ-ów 
w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach) w wykonywaniu nałożonych na 
nie zadań z zakresu pomocy doraźnej. Dzięki tym staraniom part-
nerski Powiat Recklinghausen przekazał ZOZ-owi w Wodzisławiu 
Śląskim ambulans wraz z wyposażeniem.

Dzięki dalszym staraniom ze środków Ministerstwa Zdrowia zaku-
piono dwa specjalistyczne ambulanse„W” i „R” wyposażone w nosze 
wielofunkcyjne, krzesło kardiologiczne, nosze podbierakowe, respi-
rator i inne specjalistyczne urządzenia. 

W sumie Powiat dysponuje obecnie czterema wysokospecjali-
stycznymi karetkami.

Warto zwrócić uwagę, iż w 2007 r. Powiat Wodzisławski dofinanso-
wał Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach kwotą 300 000,00 zł, 
która została przeznaczona na roboty ogólnobudowlane w budyn-
kach szpitalnych oraz zakup kardiomonitorów dla oddziałów szpital-
nych. Ponadto, przeznaczył 700 000,00 zł na zakup aparatu USG oraz 
RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

W 2005 r. nastąpiło oficjalne przekazanie nowego samochodu
ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP 
w Wodzisławiu Śl. Pojazd o wartości ponad 300 000,00 zł został 
w połowie (150 000,00 zł) ufundowany przez Powiat Wodzisławski, 
resztę dopłaciła Komenda Główna PSP. 

technical infrastructure
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nach der Renovierung.
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technische infrastruktur 

Der Landkreis Wodzisałw Śląski unterstützt die Anpassung und 
Modernisierung des bestehenden Straßennetzes an den Bedarf der 
Autobahn A1.

Des Weiteren wird über Landkreisstraßenverwaltung (Powiatowy 
Zarząd Dróg) die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut und modernisiert, 
die den Verkehr innerhalb des Landkreises und die Verbindungen 
nach außen verbessert. Besondere Aufmerksamkeit wird den Zu- 
und Ausfahrtsstraßen der Autobahn gewidmet.

Die wichtigsten Investitionen in letzter Zeit sind u.a.:
– Abschluß (im Jahre 2008) der Bauarbeiten auf der Verbindungs-

strecke Polens mit der Tschechischen Republik, was den PKW- 
Benutzern leichte Überfahrt über ehemals „Rad“- Grenzüber-
gang in Skrbeńsko ermöglichte. 

– Überbauung und Errichtung der Ampel (im Jahre 2008) an der Stra-
ßenkreuzung Turska, 1-go Maja und Skrzyszowska in der Gemein-
de Mszana im Rahmen des Projekts „GAMBIT 2005”, das durch das 
Nationale Programm zur Sicherheit im Verkehr (Krajowy Program 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), den Landkreis Wodzisław 
Ślaski und die Gemeinde Mszana mitfinanziert wurde. Der Gesamt-
betrag der Arbeiten betrug über 465 000,00 zł.

– Verbesserung der Verkehrssicherheit (in 2008) im Umfeld der 
Straßenüberführung in Skrzyszów: Fahrbahnmarkierung und 
Beschilderung, 150m langer Fußweg aus Betonpflaster ab ul.
Mszańska bis Fußgängerübergang neben der Bushaltestelle, 
notwendige Renovierungsarbeiten entlang der Straßenüber-
führung. Die Gesamtkosten der Investition 73 000,00 zł (darun-
ter Eisatz der Gemeinde Godów 31 000,00 zł). 

Nur in dem Zeitraum Januar - Juni 2008 bestimmte der Landkreis 
Wodzisław Śląski 1 120 000,00 zł für die Fahrbahnsanierung, die 
Überbauung der Straßenkreuzungen, den Bau der Fußwege.

 Im Zusammenhang mit Umweltschutz wurden auch verschie-
dene Investitionen unternommen: Bau der Kanalisation, Moderni-
sierung der zum Landkreis gehörenden Gebäude im Bereich der 
Wärmewirtschaft. 

Zu den wichtigsten Aufgaben auf dem Gebiet des Umweltschut-
zes gehören:

– die in den Jahren 2003-2004 durchgeführten Renovierungsar-
beiten in dem Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., 

AUSBAU UND 
MODERNISIERUNG DER 
INFRASTRUKTUR VON 
VERKEHRSWESEN, 
FREIZEITGESTALTUNG 
UND SPORT SOWIE 
GESUNDHEITSSCHUTZ 

School No.1 in Rydułtowy at Skalna 1’ . The cost of the invest-
ment was 400 000,00 PLN.

– Special Protective and Educational Centre in Wodzisław Śląski 
– realisation of numerous repair investments. From 2000 to 
2002 there were works being conducted concerning thermo-
modernisation. The cost of the investment amounted to 1 421 
014,76 PLN. In the years 2003-2008 the total cost of the invest-
ments (among other things: renovation, replacing electrical in-
stallation) in the Centre amounted to 264 593,95 PLN.

– Building a ramp for disabled people in the building at Racibor-
ska 48 in Gorzyce. The County Fixed Property Management In-
stitution received 12 000,00 PLN from Gmina Gorzyce Office to
realise the investment.

Actions which are undertaken by the County of Wodzisław in 
order to improve the development of public and healthcare infra-
structure are mainly connected with supporting hospitals (ZOZ) in 
Wodzisław Śląski and Rydułtowy in providing emergency medical 
care by them. Due to the engagement the partnership County of 
Recklinghausen gave an equipped ambulance to the hospital in 
Wodzisław Śląski. 

Due to further efforts there have been two specialist ambulances
purchased from the funds received from the Ministry of Healthcare. 
The ambulances are equipped with a multifunctional stretcher, 
a cardiac chair, a plain stretcher, a respirator and other specialist 
equipment.

At the moment, the County of Wodzisław possesses four highly 
specialist ambulances. 

It is worth mentioning, that in 2007 the County of Wodzisław 
gave 300 000,00 PLN to the hospital in Rydułtowy to carry out 
general repair works in the hospital buildings and to purchase 
cardiac monitors for hospital wards. Moreover, it gave 700 000,00 
PLN to purchase an ultrasound scanner and X-ray for the hospital 
in Wodzisław Śląski.

In 2005 a new fire engine was given to the County Headquar-
ters of the Fire Service in Wodzisław Śląski. The cost of the vehicle 
was 300 000,00 PLN. However, half of the sum (150 000,00 PLN) was 
given by The County of Wodzisław and the other half was paid by 
National Headquarters of the State Fire Service.
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die u.a. umfassten: Überbauen und Modernisierung des Wär-
menetzes, Austausch der Fenster und Türen, Installierung der 
Sonnenkollektoren zum Bedarf des Schwimmbades und der 
Turnhalle, Austausch von Decken, mechanischer Belüftung Be-
leuchtung, Installation der Zentralheizung. Zur Verbesserung der 
Wärmewirtschaft wurde auch Isolation aller Wände und Dächer 
zusammen mit der Fassadenrenovierung durchgeführt. Die Ge-
samtkosten der Investition waren 4 263 048,00 zł.

– die im Jahre 2004 durchgeführte Investition in Zespół Szkół im. 
14 Pułku Powstańców Śląskich und in Zespół Szkół Ekono-
micznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śl. Im Rahmen einer 
Aufgabe „Wärmewirtschaftliche Modernisierung der Gebäude 
an der Szkolna-Str. 1” („Termomodernizacja budynków przy 
ul. Szkolnej 1”) wurden u.a. folgende Bauarbeiten gemacht: 
Überbauung der Mischkanalisation zu Sanitärkanalisation und 
Oberflächenentwässerung, Austausch von Fenstern und Türen,
Wärmeisollierung der Außenwände und Dächer, Austausch der 
inneren Zentralheizung, Einbau 539 neuer Heizkörper, Erneue-
rung der Elektroinstallation 0,4 kV und des inneren Elektronnet-
zes, Installation moderner Beleuchtung und Audioanlage in der 
Aula, Umbau der Umkleideräume mit Sanitäranlagen und der 
Infrastruktur der Turnhalle. Die Geamtkosten der Modernisie-
rung 7 357 493,00 zł.

– Durchführung der Investition „Ausbau und Modernisierung 
von Sportkomplex an der Pszowska-Str.42“ („Rozbudowa 
i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. 
przy ul. Pszowskiej 92”). Dafür wurden aus dem „Programm 
zur Folgenminderung der Beschäftigungsumstrukturierung 
im Kohlenbergbau in der Woiwodschaft Schlesien“ („Program 
łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji za-
trudnienia w górnictwie węgla kamiennego”) 1 589 114,55 zł 
und aus dem Fonds zur Förderung der Körperkultur (Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej) 700 000,00 zł für den Landkreis be-
stimmt. Der Gesamtwert der Investition ist 4 500 000,00 zł. 

– Errichtung der Sanitariatskanalisation für Powiatowego Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego und Zespołu Szkół Zawo-
dowych an der Gałczyńskiego-Str.1 w Wodzisław Śl. im Gesamt-
wert von 190 000,00 zł.

– der in 2007 in Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzi-
sławiu Śl. an der Kard. St. Wyszyńskiego-Str. 41 durchgeführe 
Austausch der Fenster und Türen, Abschluß der Arbeiten an 
der Verbesserung der Wärmewirtschaft. Für diese Investitio-
nen wurden Gelder vom Woiwodschaftsfonds für Umwelt-
schutz und Wasserwirtschaft (Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW) in Höhe von 
715 458,00 zł gewonnen. Im Jahre 2008 unterstützte PFRON 
den Einkauf und die Installation des äußerlichen Plattenlifts 
und die Anpassung der Sanitariatsanlagen an Behinderten-
bedarf.

– Austausch der Fenstern und Türen sowie Fassadenrenovierung 
in Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego in 
Radlin mit dem Gesamtwert von 171 000,00 zł.

– Fassadensanierung Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych in Pszów 
und in Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 in Rydułtowy 

mit dem Wert entsprechend von 112 000,00 zł und 
193 000,00 zł.

– Durchführung der Investition „Anpassung der ehemaligen 
Kindergartenräume und Bau der Verbindung im Zentrum der 
Oberschulen Nr. 1 in Rydułtowy an Skalna-Str. 1“ („Adaptacja 
pomieszczeń przedszkola wraz z budową łącznika w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Skalnej 
1). Der Gesamtwert: 400 000,00 zł.

– Durchführung der Renovierungsarbeiten in Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim: Arbei-
ten an der Wärmewirtschaft in Jahren 2000- 2002, die 1 421 
014,76 zł gekostet hat. Im Zeitraum 2003- 2008 betrug der 
Gesamtwert der Modernisierung (Bauarbeiten, Austausch der 
Elektroinstallation264 593,95 zł).

– Errichtung der Rampe für Gehbehinderte am Gebäude an der 
Raciborska-Str. 48 in Gorzyce. Die Landkreisimmobilienver-
waltung (Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami) 
gewann dafür 12 000,00 zł vom Gemeindeamt Gorzyce (Urząd 
Gminy Gorzyce).

Die Unterstützung des Landkreises Wodzisław Śląski der Infra-
strukturentwicklung im Bereich Gesundheitschutz besteht u.a. 
in: Förderung der öffentlichen Gesundheitsschutzanstalten (ZOZ-
Zakład Opieki Zdrowotnej in Wodzisław Śląski und in Rydułtowy) in 
Aufgaben der Nothilfe. Dank Bemühungen des Landkreises hat der 
Partnerschaftslandkreis Recklinghausen einen Rettungswagen mit 
der Ausstattung an ZOZ Wodzisław Ślaski übergeben.

Weitere Bemühungen haben dazu beigetragen, dass das Ge-
sundheitsministerium zwei hochspezialistische Rettungswagen (zu 
Unfall- und Reanimationshilfe) gekauft hat, die mit der Mehrzweck-
tragbahre, dem modernen Apparat zu Herzuntersuchung, dem Be-
atmungsgerät und vielen anderen Spezialgeräten). Damit verfügt 
der Landkreis über vier hochspezialistische Rettungswagen.

Auch erwähnungswert ist die Tatsache, dass im Jahre 2007 der 
Landkreis den Betrieb für Gesundheitsfürsorge (Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Rydułtowach) mit dem Betrag in Höhe von 300 000,00 zł 
für bauliche Modernisierungsarbeiten und den Kauf der Herzmo-
nitore subventioniert hat. Darüber hinaus wurde der Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim mit 700 000,00 zł für den Kauf 
der Ultraschall- und Röntgengeräte bereichert.

In 2005 wurde dem Landkreispräsidium der Berufsfeuerwehr in 
Wodzisław Śląski (Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śl.) der 
neue Rettungs- und Löschwagen offiziell übergeben. Den Wagen
hat zur Hälfte der Landkreis (150 000,00 zł) und das Generalpräsi-
dium der Berufsfeuerwehr (Komenda Główna PSP) gestiftet.

technische infrastruktur 

PRZED REMONTEM / BEFORE THE RENOVATION / VOR DER RENOVIERUNG: PO REMONCIE / AFTER THE RENOVATION / NACH DER RENOVIERUNG:

Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. / Joint Technical School / Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. / Joint Secondary School in Wodzisław Śl. / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.

Zespół  Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śl. / Joint Economics Secondary School in Wodzisław Śl. / Zespół  Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w 
Wodzisławiu Śl.
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współpraca ponadnarodowa

Powiat Wodzisławski, mając na uwadze dialog społeczny, inte-
grację lokalną i międzynarodową, skutecznie nawiązuje kontakty 
zagraniczne.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oficjalnie współpra-
cuje z powiatami: Recklinghausen (Niemcy) oraz Miastem Statuto-
wym Ostrawa ( Republika Czeska). 

W myśl ustaleń zawartych w umowach partnerskich (podpisa-
nych 2 lipca 2001 r. z Powiatem Recklinghausen oraz 3 listopada 
2005 r. z Miastem Statutowym Ostrawa) wspierane są, m.in. dążenia 
do wzajemnego poznawania się i zrozumienia, zwłaszcza za pośred-
nictwem kontaktów społecznych. Obecnie trwają przygotowania 
do podpisania trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy 
Powiatem Wodzisławskim, Powiatem Recklinghausen oraz szwedz-
kim Powiatem Sörmland.

W ciągu ośmiu lat dobrze rozwijającej się współpracy z Powiatem 
Recklinghausen oraz z Miastem Statutowym Ostrawa, do najważ-
niejszych zrealizowanych przedsięwzięć należą:

– wszechstronna prezentacja Powiatu Wodzisławskiego w Rec-
klinghausen,

– pozyskanie karetek i sprzętu medycznego,
– nawiązanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z Powiatu 

Wodzisławskiego oraz Recklinghausen, czego wyrazem było 
podpisanie w 2004 r. umowy o współpracy pomiędzy Cechem 
Rzemieślników Recklinghausen, a Cechem Rzemieślników i In-
nych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. Dokument przewiduje 
m.in. rozwijanie współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami 
oraz wymianę młodzieży w ramach kształcenia zawodowego,

– zapoznanie się władz powiatu oraz pracowników starostwa 
z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia, Centrów Za-
rządzania Kryzysowego i straży pożarnych oraz grup samopo-
mocowych w Niemczech, wymiana doświadczeń i korzystanie 
z dobrych praktyk,

– otrzymanie w 2005 r. z rąk delegacji z Recklinghausen, Ansgara 
Lewe oraz Andreasa Schweers, kilkadziesięciu książek w języku 
niemieckim, głównie literaturę piękną i klasykę do Nauczyciel-
skiego Kolegium Języków Obcych.

– omówienie z przedstawicielami Urzędu Miasta Ostrawa zagad-
nień związanych z infrastrukturą drogową, ochroną środowiska, 
edukacją, kulturą i sportem,

– zapoznanie się z funkcjonowaniem szwedzkiego systemu edu-
kacji oraz ochrony zdrowia,

– zorganizowanie przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 
Śląskim międzynarodowej konferencji pn „Zrównoważony roz-

Taking into consideration public dialogue, local and international 
integration, the County of Wodzisław establishes international con-
tacts in an efficient way.

The County Starosty in Wodzisław Śląski cooperates officially with
the following towns: Recklinghausen (Germany) and Ostrava (Czech 
Republic).

According to the partnership agreements (signed on July 2, 2001 
with Recklinghausen and on November 3, 2005 with Ostrava) there 
are activities supported which aim at mutual acquaintance and 
understanding especially through social contacts. At the moment 
there are preparations being done in order to sign a tripartite agree-
ment of cooperation between the County of Wodzisław, the County 
of Recklinghausen and the County of Sörmland (Sweden).

Over the last eight years of very good cooperation with Reckling-
hausen and Ostrava there have been important undertakings such as:

– diverse presentation of the County of Wodzisław in Recklinghausen,
– receiving an ambulance and medical equipment
– establishing contacts between entrepreneurs from the County 

of Wodzisław and Recklinghausen, which resulted in signing 
an agreement in 2004 by The Guild of Craftsmen from Reck-
linghausen and the The Guild of Craftsmen and Other Entre-
preneurs from Wodzisław Śląski. The document will lead to 
cooperation development among local entrepreneurs and the 
youth exchange in the frame of vocational education,

– getting to know by the county authorities the functioning of health-
care system, Crisis Management Centres, fire services and self-help-
ing groups in Germany as well as exchanging experiences,

– in 2005 receiving a few books written in German, especially lit-
erature and classics, for Teachers’ College of Foreign Languages 
(NKJO) from Recklinghausen representatives Mr Ansgar Lewe 
and Mr Andreas Schweers.

– discussing problems related to the transport infrastructure, the 
environment protection, education, culture and sport with rep-
resentatives of the Municipal Office in Ostrava,

ROZWÓJ 
I UMACNIANIE WIĘZI 
PONADNARODOWYCH 
ORAZ WSPARCIE 
PRZEDSIĘBIORCÓW

wój – integracja celów ekologicznych, społecznych i gospodar-
czych”,

– wzięcie udziału grupy młodzieży z ZSP nr 1 w Rydułtowach w warsz-
tatach przygotowujących do wystąpienia w widowisku kulturalnym 
w ramach projektu „Essen – europejską stolicą kultury”,

– nawiązanie w 2008 r. współpracy ze szwedzkim Departamen-
tem Gospodarczym, Rozwoju i Innowacji.

DEVELOPMENT AND 
REINFORCEMENT OF 
INTERNATIONAL 
CONTACTS AND 
ENTREPRENEURS 
SUPPORT

– getting familiar with the Swedish system of education and 
healthcare system,

– organising an international conference ‚ Balanced development 
– integration of environmental, social and economical targets’ 
by the County Starosty in Wodzisław Śląski,

– participation of the group of pupils from Joint Secondary 
School No. 1 in Rydułtowy in workshops of which aim was to 
prepare the pupils to act in a play in the frame of the project 
called ‚Essen – the European cultural centre’ ,

– in 2008 establishing contacts with the Swedish Economy , De-
velopment and Innovation Department.

Podpisanie umowy partnerskiej z Miastem Ostrawa. Od lewej: Przewodniczący 
Rady Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusz Wala, Etatowy Członek zarządu 
Powiatu Andrzej Kania, Wicestarosta Józef Żywina, Starosta Jan Materzok, 
Prezydent Ostrawy Aleš Zedník. / Signing a partnership agreement with 
the President of Ostrava. From the left: The Chairman of the County of
Wodzisław Council Mr Eugeniusz Wala, the Member of the  County Council 
Mr Andrzej Kania, the Vice-Starost Mr Józef Żywina, the Starost Mr  Jan 
Materzok,  the President of Ostrava Mr Aleš Zedník. / Unterzeichnung des 
Partnerschaftsvertrags mit dem Landkreis Ostrava. Von links: Vorsitzender des
Rates Landkkreis Wodzisław Śląski Eugeniusz Wala, festes Vorstandsmitglied 
Andrzej Kania, Vize- Landrat Józef Żywina, Landrat Jan Materzok, Präsident 
von Ostrava Aleš Zedník. 

Starosta Jerzy Rosół oraz Starosta Powiatu Recklinghausen Hans Jürgen 
Schnipper podczas podpisania umowy partnerskiej. / The Starost, Mr Jerzy
Rosół and the Starost of  Recklinghausen, Mr  Hans Jürgen Schnipper during 
signing a partnership agreement. / Landrat aus Wodzisław Ślaski Jerzy 
Rosół und Landrat aus Recklinghausen Hans Jürgen Schnipper während 
Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages.

Od lewej / From the left / Von links: Damian Majcherek (Członek
Zarządu Powiatu, The Member of the County Council, Mitglied des
Landkreisvorstandes), Tomas Petersson (przedstawiciel szwedzkiego 
Departamentu Gospodarczego, Rozwoju i Innowacji, the representative of the  
the Swedish Economy, Development and Innovation Department, Vertreter des 
schwedischen Departamentes für Wirtschaft, Entwicklung und Innovation),
Tadeusz Skatuła (Wicestarosta, the Vice-Starost, Vize- Landrat).

Ansgar Lewe (z lewej) przekazuje książki Aureliuszowi Myrcikowi Wicedyrektorowi 
NKJO. / Mr Ansgar Lewe (left) is giving books to Mr Aureliusz Myrcik,the Vice-Director
of NKJO. / Ansgar Lewe (links)überreicht die Bücher an Aureliusz Myrcik Vize- Direktor 

NKJO.

Uczestnicy konferencji „Zrównoważony rozwój - integracja celów ekologicznych, 
społecznych i gospodarczych”. / Participants of the conference ’Balanced development 

– integration of environmental, social and economical targets’. / Teilnehmer der 
Konferenz „Ausgeglichene Entwicklung – Integration der ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Ziele“.
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ZUSAMMENARBEIT MIT 
NICHTÖFFENTLICHEN 
ORGANISATIONEN 
UND FÖRDERUNG DES 
LANDKREISES 

Laut Gesetz über Tätikeiten der öffentlichen Nutzung und Volonta-
riat erarbeitet der Landkreis Wodzisław Śląski jährlich ein Programm 
der Zusammenarbeit mit nichöffentlichen Organisationen und
Subjekten, die Tätikeiten der öffentlichen Nutzung ausüben, 
das Formen und Grundlagen der Zusammenarbeit festlegt sowie 
Prioritätsaufgaben für das kommende Jahr bestimmt. Gemäß dem 
Programm werden offene Angebotswettbewerbe verkündet für
Realisierung der öffentlichen Aufgaben in Bereichen Kultur, Sport,
Touristik oder Freizeitgestaltung, Behindertenunterstützung, Um-
welt- und Gesundheitsschutz.

Ferner veranstaltet das Landkreisamt Wodzisław Śląski Schulun-
gen und Workshops für nichtöffentliche Organisationen u.a. zu The-
men der Operationsprogramme und anderer Quellen ihrer Finanzie-
rung. Diese Maßnahmen erfreuen sich großer Beliebtheit seitens der 
Organisationen.

Das Landkreisamt in Wodzisław Śląski veröffentlicht Publikationen
u.a. mit grundlegenden Informationen über den Landkreis, mit der 
Beschreibung der Funktionen des Landkreisamtes, des Qualitätsma-
nagementsystems. Es ist auch ein Teil der eigenen Förderung, neben 
internationaler Zusammenarbeit, Organisierung der Unternehmun-
gen mit Kultur-, Sport-, Bildungs- Gesundheitsschutzcharakter. Dazu 
wird auch Führung der Webseite und Vergabe der Förderungsma-
terialien gezählt.

WSPÓŁPRACA 
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ 
PROMOCJA POWIATU

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, Powiat Wodzisławski co roku opracowuje roczny Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określający for-
my oraz zasady współpracy, jak również listę zadań priorytetowych 
na dany rok. Zgodnie z tym programem oraz biorąc pod uwagę za-
dania priorytetowe, które zostały wskazane do realizacji na dany rok 
ogłaszane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury, sportu, turystyki lub rekreacji, działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, ochrony środowiska i zdrowia. 

Ponadto wodzisławskie Starostwo organizuje szkolenia i warsz-
taty dla organizacji pozarządowych o tematyce poświęconej, m.in. 
programom operacyjnym oraz innym możliwym źródłom finanso-
wania ich działalności. Cieszą się one sporym zainteresowaniem ze 
strony wymienionych organizacji. 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w ramach swojej 
promocji - oprócz współpracy ponadnarodowej, organizacji przed-
sięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, 
ochrony zdrowia - wydaje publikacje dot., m.in. podstawowych 
informacji o powiecie, funkcjonowania urzędu oraz systemu zarzą-
dzania jakością. Ponadto, prowadzi stronę internetową i rozdyspo-
nowuje materiały promocyjne.

COOPERATION WITH 
NON-GOVERNMENTAL 
ORGANISATIONSAND 
PROMOTION OF THE 
REGION 

According to the resolution concerning public benefits and vol-
unteer activities, every year the County of Wodzisław elaborates the 
Programme for cooperation with non-governmental organisa-

Der Landkreis Wodzisław Śląski ist erfolgreich in der Knüpfung 
internationaler Kontakte, die zu sozialem Dialog, lokaler und inter-
nationaler Integration wesentlich beitragen.

 Das Landkreisamt Wodzisław Śląski führt offizielle Zusammenar-
beit mit Landkreisen: Recklinghausen (Deutschland) und Ostrava ( 
Tschechische Republik). 

Die Partnerschaftsverträge (vom 2. Juli 2001 mit Recklinghausen 
und vom 3. November 2005 mit Ostrava) verpflichten zum Kennen-
lernen und zum Verständnis der Gegenseite, vor allem durch soziale 
Kontakte. Jetzt wird es an dreiseitigem Zusammenarbeitsvertrag 
zwischen dem Landkreis Wodzisław Śląski, dem Landkreis Reckling-
hausen und dem schwedischen Landkreis  Sörmland gearbeitet.

Während der acht Jahre der Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Recklinghausen und dem Landkreis Ostrava wurde viel unternom-
men. Zu den wichtigsten Ereignissen gehören:

– vielseitige Präsentation des Landkreises Wodzisław Śląski in 
Recklinghausen,

– Erwerb der Rettungswagen und medizinischer Ausstattung,
– Geschäftsaustausch zwischen den Unternehmern aus dem Landkreis 

Wodzisław Śląski und Recklinghausen, der 2004 seinen Ausdruck in 
dem Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Handwerkerzunft 
Recklinghausen und der Zunft der Handwerker und anderer 
Unternehmer (Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w 
Wodzisławiu Śl.). Das Dokument sieht u.a. die Zusammenarbeit 
der lokalen Unternehmer und den Jugendaustausch zu Berufs-
bildungszwecken vor, 

– Erfahrungsaustausch und Übernahme bewährter Vorgehensweise 
in Bereichen: Gesundheitsschutz, Krisenverwaltung, Funktionieren 
der Feuerwehr und Selbsthilfegruppen nach einem Besuch der 
Landkreisverwaltung und Lankreisbeamter in Deutschland,

– Bereicherung des Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 
(Lehrerkollegs für Fremdsprachen) 2005 mit deutschsprachiger 
Büchersammlung (vor allem Belletristik und klassische Literatur), 
die von Delegation aus Recklinghausen, aus Händen deren Ver-
treter Ansgar Lewe und Andreas Schweers überreicht wurde,

– Besprechung mit Vertretern des Stadtamtes aus Ostrava der Fra-
gen zu Verkehrswesen, Umweltschutz, Bildung, Kultur und Sport,

– Kennenlernen des schwedischen Bildungssystems und des Ge-
sundheitsschutzsystems,

– Organisation durch das Landkreisamt Wodzisław Śląski der in-
ternationalen Konferenz zum Thema: „Ausgeglichene Entwick-

tions and subjects which are involved in public benefit activity, 
which determines the forms and rules for cooperation as well as 
presents a list of priority tasks for the year. According to the pro-
gramme and taking into consideration the tasks which are present-
ed for realisation in the year, there are open contests for offers held
in the scope of culture, sport, tourism and recreation for disabled 
people, to protect the environment and for the healthcare system. 

Moreover, the Starosty of Wodzisław organises trainings and 
workshops for non-governmental organisations on, among other 
things, operational programmes and other possible ways to gain 
funds for their activities.

The County Starosty in Śląski in order to promote the region, 
apart from international cooperation, undertaking cultural, sports, 
educational and healthcare activities, issues publications which 
present, among other things, basic information about the county, 
the functioning of the office and the quality management system.
Moreover, the Office has a website and promotional materials.�

współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz promocja powiatu

Wydawnictwa promocyjne Powiatu Wodzisławskiego. / Promotional leaflets
of the County of Wodzisław. / Förderungsveröffentlichungen des Landkreises

Wodzisław Ślaski.

ENTWICKLUNG 
UND FESTIGUNG 
ÜBERNATIONALER 
KONTAKTE UND 
UNTERSTÜTZUNG DER 
UNTERNEHMER 

lung – Integration der ökologischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Ziele“,

– Teilnahme der Jugendlichen aus ZSP nr 1 in Rydułtowy an Work-
shops im Rahmen des Projekts „Essen- die europäische Kultur-
hauptstadt“,

– Anknüpfung der Zusammenarbeit mit schwedischem Departa-
ment für Wirtschaft, Entwicklung und Innovation.
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