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Obchody Dnia Górnika, konkurs wiedzy o regionie oraz śląska bie−
siada składały się w tym roku na Powiatowe Dni Regionu. Już 27
listopada w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., przy

ul. Gałczyńskiego 1, odbyła się szkolna Barbórka. Uroczystości rozpo−
częła msza św. w kościele pw. WNMP w Wodzisławiu Śl. Później gości
powitała dyrektor Danuta Mielańczyk. Wśród zgromadzonych znaleźli
się m.in. przedstawiciele władz powiatowych ze starostą Jerzym Roso−
łem i przewodniczącym Rady Powiatu Eugeniuszem Walą, przedstawi−
ciele Kompanii Węglowej, dyrektorzy kopalń, przedstawiciele delegatury
kuratorium w Rybniku, nauczyciele i uczniowie ZSZ. W części oficjalnej

Powiatowe Dni Regionu

Wicestarosta Tadeusz Skatuła i Donata Malińska, naczelnik
Wydz. Strategii i Rozwoju Powiatu, jako delegacja Powiatu
Wodzisławskiego brali udział posiedzeniach Polsko−Niemiec−

kiej Grupy Roboczej. Ich wizyta obejmowała spotkania w Brukseli i w Brühl.
24 listopada odbyło się w Brukseli posiedzenie Polsko−Niemieckiej

Grupy Roboczej z udziałem eurodeputowanego Jana Olbrychta, któ−
rego celem było omówienie kierunków polityki spójności Unii Europej−
skiej na lata 2007−2013 i ich wpływu na funkcjonowanie polskich i nie−
mieckich samorządów.

Ustalono nast. postulaty:
– Polityka spójności winna być realizowana wspólnie z samorządami

miast, gmin i powiatów.
– Władze szczebla rządowego powinny zostać zobowiązane do wspól−

nej realizacji kierunków polityki spójności z samorządami lokalnymi.
– W przyszłości należy zastanowić się nad tym, czy wspierać tylko

słabe regiony, czy wyrównywać szanse wszystkich regionów.
– Granty dla miast powinny być obowiązkowe, Komisja Europejska po−

winna w przyszłym okresie programowania przyznać pulę tych środków.
Istotnym punktem posiedzenia było przedstawienie korzyści jakie przy−

niesie utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorial−
nej powoływanego w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europy
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.

EUWT jest nowym instrumentem prawnym pozwalającym na two−
rzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne
z różnych państw członkowskich, który ma doprowadzić do osiągnięcia
długoterminowych i strategicznych celów spójności społecznej i gospo−
darczej (m.in. realizacja programów w ramach Europejskiej Współpra−
cy Terytorialnej). Ten instrument pozwoli na przygotowanie się władz
lokalnych do tworzenia EUWT w oparciu o dotychczasowe umowy part−
nerskie. Podczas spotkania z Panią Danutą Hübner – Komisarzem ds.
Polityki Regionalnej przekazane zostały ww. postulaty. Pani Komisarz

Posiedzenie Grupy Roboczej Związku
Miast Polskich

zwróciła uwagę na pozytywny dla samorządów lokalnych zapis w Trak−
tacie Lizbońskim, dotyczący zalecenia współpracy samorządów wszyst−
kich szczebli w zakresie realizacji celów polityki spójności.

Konferencja w Brühl
25−26 listopada w Brühl, w Niemczech, odbyła się Polsko−Niemiec−

ka Konferencja Miast i Gmin Partnerskich. Skupiono się na trzech za−
gadnieniach:

– Rola gmin w ochronie klimatu w Europie.
– Wpływ zmian demograficznych na gminy i ich możliwości działań.
– Trzy nowe cele Polityki Spójności: konwergencja, konkurencja

i zatrudnienie oraz współpraca terytorialna.
Wypracowana wspólnie  „Deklaracja z Brühl” podkreśla, że zmiany

klimatyczne i demograficzne stanowią wyzwania, które muszą być ob−
jęte polityką spójności. Natomiast samorządy powinny jak najszybciej
przyłączać się do inicjatywy redukcji emisji dwutlenku węgla.

Opracowanie: Donata Malińska

nie zabrakło tradycyjnego „skoku przez skórę”, odbyło się też pasowanie
górników klas pierwszych, którego dokonał wicestarosta Tadeusz Ska−
tuła. Uczniom wręczono gwarancje pracy w Kompanii, po ukończeniu
szkoły. W części artystycznej wystąpili uczniowie ZSZ z piosenkami
i śląskim humorem, a na zakończenie barwne widowisko taneczne zapre−
zentował zespół Vladislavia, pod przewodnictwem Wandy Bukowskiej.

2 grudnia 2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu
Śląskim, po raz szósty, odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regio−
nie. W tym roku wzięło w nim udział pięć szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu. Rywalizacja toczyła się w dwóch etapach. W wyniku
eliminacji do drugiego etapu przeszły trzy szkoły, które rywalizowały
w takich zadaniach jak np. projektowanie znaczka z okazji jubileuszu
10−lecia Powiatu Wodzisławskiego, przyporządkowanie sołectwa lub
dzielnicy do gmin powiatu, czytanie tekstu napisanego gwarą, tłuma−
czenie wyrazów gwarowych na język polski, ułożenie krótkiego wier−
szyka, sloganu promującego nasz region, powiat oraz runda pytań o po−
wiecie wodzisławskim. Komisja w składzie: Grażyna Durczok,
Agnieszka Lubszczyk, Lucyna Wojtas, Sławomir Kulpa i Bernade−
ta Koczwara, po podsumowaniu punktów, przyznała I miejsce – Ze−
społowi Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, II – Zespołowi
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach, III miejsce – Zespoło−
wi Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Nagro−
dy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
wręczyła Grażyna Durczok – sekretarz Powiatu Wodzisławskiego.

Na zakończenie Powiatowych Dni Regionu, 12 grudnia w Zespole
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, odbyła się Śląska Biesiada,
której tematem były zwyczaje regionalne związane z Barbórką i wigi−
lią Bożego Narodzenia.                                                                   (JOZ)

Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej z udziałem Jana
Olbrychta i delegacji Powiatu Wodzisławskiego

Zwycięzcy, nauczyciele i jurorzy VI Powiatowego Konkursu Wie-
dzy o Regionie
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Odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli
ośrodków pomocowych z całego powiatu

Co grozi rodzinie
Realizując zadania przyjęte w Powiatowym Programie Zapobiegania

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
oraz działając zgodnie z Planem Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Po−
rządku, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zorganizowało
konferencję „Zagrożenie przestępczością przeciwko rodzinie”. Od−
była się ona 28 listopada w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy
ul. Pszowskiej 92a. Do udziału zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele
ośrodków pomocy społecznej, szkolni pedagodzy, dyrektorzy szkół gim−
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, kierownicy świetlic środowiskowych,
miejskie i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
kuratorzy sądowi, policja, prokuratura i duchowieństwo.

Przybyłych gości i prelegentów powitała Irena Obiegły, dyr. PCPR,
a otwarcia dokonał starosta Jerzy Rosół. W charakterze wykładowców zo−
stali zaproszeni: Renata Durda – kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” w Warszawie, certyfikowany spe−
cjalista ds. przeciwdziałania przemocy, współpracownik Polskiego Towa−
rzystwa Psychologicznego. Tematem jej wystąpienia były „Osoby doznają−
ce przemocy w rodzinie – portret społeczny i psychologiczny”. Potem głos
zabrała Liliana Krzywicka – psycholog, kierownik Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Prze−
mocy w Rodzinie PARPA w Warszawie. Podczas konferencji mówiła
o „Dziecku jako ofierze i świadkowi przemocy w rodzinie”.

Kama Dąbrowska – radca prawny, kierownik Wydziału Prawnego
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Warszawie poruszyła temat: „Ofiary przemocy w rodzinie w syste−
mie prawa polskiego”. Potem wystąpiły jeszcze:

Klaudia Grzesica−Wolczyńska – konsultant – koordynator ds. tera−
pii, pracownik Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Temat – „Oddzia−
ływania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie”.
Po przerwie głos zabrała jeszcze Joanna Marmol – pedagog, pracownik
Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Jej tematem była – „Prezentacja
Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie”. Konferencję zakończyła praca w grupach.                    (JOZ)

Powiatowe Mikołajki 2008 odbyły się 5 grudnia w Wiej−
skim Domu Kultury w Czyżowicach. Do udziału zapro−
szono ponad 180 dzieci z terenu całego powiatu wodzi−
sławskiego, wytypowanych przez ośrodki pomocowe.

Dla uczestników mikołajkowej zabawy przygotowano wiele atrakcji.
Na początku wystąpił ukraiński zespół „Kwiaty Podola”, który przyje−
chał ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Kamieńcu Podolskim i zaprezen−
tował ukraińskie pieśni i tańce narodowe. Następnie do wspólnej, weso−
łej zabawy zaprosił wszystkich Clown wraz z przyjaciółmi, tj. Kubu−
siem, Tygryskiem i Wiewiórką. Głównym punktem imprezy było spo−
tkanie ze św. Mikołajem. Podczas licznych konkursów, tj.: odpowiedzi
na pytania dotyczące Świąt Bożego Narodzenia, Mikołaja oraz pór roku,
prezentacji wierszy i piosenek dla Mikołaja dzieci otrzymały mikołajo−
we paczki z mnóstwem słodyczy i artykułów szkolnych.

Powiatowe Mikołajki 2008

Wśród przybyłych gości znaleźli się: wiceprzewodnicząca Rady Po−
wiatu Wodzisławskiego, Krystyna Szymiczek, etatowy Członek Za−
rządu, Damian Majcherek, wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oślizło, prze−
wodniczący Rady Gminy Gorzyce, Czesław Zychma, sekretarz Gmi−
ny Gorzyce, Maria Władarz, senator RP, Antoni Motyczka, asystent
Posła na Sejm RP Ryszarda Zawadzkiego,  Marek Rybasz, dyrektor
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gorzyczkach, Stanisław Wujec,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Ślą−
skim, Irena Obiegły oraz kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej
z terenu powiatu.

Głównym organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Wo−
dzisławiu Śląskim – Biuro Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin: Mszana, Gorzyce, Godów i Mar−
klowice oraz PCPR w Wodzisławiu Śląskim.(Biuro Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki.                                                                  (JOZ)

Organizatorzy Mikołajek w anielsko-diabelskim towarzystwie

Mikołaj miał wielką paczkę dla wszystkich dzieci

Jako pierwszy z prelegentów wystąpiła Renata Durda - kierownik
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia"
w Warszawie
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XXVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbyła się 27
listopada w Powiatowym Centrum Konferencyjnym, przy ul.
Pszowskiej 92a. Głównym tematem obrad było uchwalenie „Pro−
gramu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność po−
żytku publicznego na 2009 rok”.

W I półroczu 2008 roku skierowano 16 osób bezrobotnych na staże
o łącznej wartości 36 800 zł oraz 11 osób na przygotowanie zawodowe
o łącznej wartości 25 300 zł. Również Powiatowe Centrum Pomocy Ro−
dzinie w I półroczu przekazało kwotę 58 672 zł na zadania z zakresu
sportu, kultury, turystyki i rekreacji (w zakresie osób niepełnospraw−
nych i pomocy społecznej). W II półroczu Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie ogłosiło też konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu
wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób nie−
pełnosprawnych, w ramach projektu systemowego Powiatowego Cen−
trum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, realizowanego w ra−
mach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−
2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo−
łecznego – dotyczy ofert złożonych na realizację zadań do 15.12.2008 r.
W ramach tego konkursu wpłynęły dwie oferty, z których tylko jedna
spełniła wszelkie wymogi formalne. Dotację w wysokości 48 000 zł na
realizację zadania pn.: „Pracuj zdrowo” otrzymał Caritas Archidiecezji
Katowickiej, Warsztat Terapii Zajęciowej z Wodzisławia Śląskiego.

Jak zapisano w opracowaniu w koordynacji z organizacjami pozarzą−
dowymi Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu prowadził w 2008 oży−
wioną działalność polegającą na organizacji, czy współorganizacji całe−
go szeregu seminariów, warsztatów, szkoleń dla przedstawicieli organi−
zacji pozarządowych oraz innych formy współpracy.

Program współpracy na 2009 r.
Dzięki prowadzonym przez wydział Strategii i Rozwoju Powiatu kon−

sultacjom, (o których pisaliśmy już w Wieściach) wypracowana została
ostateczna treść „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzia−
łalność pożytku publicznego na 2009 rok”. W treści programu czytamy:
Celem „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organiza−
cjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność po−
żytku publicznego na 2009 rok” jest określenie czytelnych zasad w za−
kresie wspierania przez Powiat działań organizacji pozarządowych dzia−
łających na terenie powiatu wodzisławskiego. Poprzez określenie i re−
alizację tych zasad Powiat Wodzisławski pragnie włączać organizacje
pozarządowe w system demokracji lokalnej.

Program określa zarówno formy i zasady współpracy, jak i listę za−
gadnień priorytetowych. Jak wspomniano 29 października 2008 roku
w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyły się konsultacje pro−
jektu Programu z organizacjami pozarządowymi. Po konsultacjach li−
sta zagadnień priorytetowych została rozszerzona o zapis dotyczący
realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.

Uchwały i decyzje Rady
Wśród uchwał podjętych podczas listopadowej sesji trzeba wymienić

też trudną decyzję Rady o likwidacji Pracowni Mammograficznej
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscy−
towej 47. Z informacji przekazanej przez Dyrektora Zakładu wynika, że
aparat mammograficzny, znajdujący się obecnie na wyposażeniu pra−
cowni, nie posiada odpowiednich parametrów technicznych, wymaga−
nych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.

WIEŚCI Z SESJI

Podczas listopadowej sesji radni przyjęli „Program współpracy Powia-
tu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podczas sesji radni zapoznali się z informacją na temat współpracy

z organizacjami pozarządowymi w powiecie wodzisławskim w roku
2008. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolonta−
riacie ogłaszane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicz−
nych Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury, sportu lub rekre−
acji, jak również w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie
wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Jak wynikało
z opracowania, w 2008 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił
na I oraz II półrocze m.in. otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury oraz w dzie−
dzinie sportu lub rekreacji. Na realizację ww. zadań publicznych
w I półroczu 2008 r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczył
kwoty 7 000 zł (zadania z zakresu kultury) oraz 10 000 zł (zadania
z zakresu sportu lub rekreacji). Pula środków finansowych przeznaczo−
na na realizację zadań publicznych w II półroczu 2008 roku wynosiła
11 325 zł (sport lub rekreacja) oraz 6 030 zł (kultura).

1 lutego 2008 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację za−
dań publicznych Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w dzie−
dzinie ochrony i promocji zdrowia poprzez udzielenie wsparcia finan−
sowego. Przeznaczono na ten cel kwotę 12 000 zł, jednakże nie wpłynę−
ła żadna oferta. 9 maja 2008 roku ponownie ogłoszono otwarty konkurs
ofert i ponownie przeznaczono na ten cel dotację 12 000 zł. W ramach
konkursu wpłynęła jedna oferta Polskiego Związku Niewidomych, jed−
nakże nie spełniła ona wymogów formalnych. Powiatowy Urząd Pracy
w II półroczu 2008 roku rozpoczął realizację zadań związanych z prze−
kazaniem środków finansowych w drodze otwartego konkursu na wy−
konanie zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych, związanych z rehabilitacją zawodową osób
niepełnosprawnych. Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie wspierania działań na
rzecz osób niepełnosprawnych, którego celem było powierzenie wyko−
nania zadania publicznego, polegającego na opracowaniu publikacji do−
tyczących problematyki związanej z rehabilitacją zawodową osób nie−
pełnosprawnych. W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta, która ze
względu na błędy formalne niezakwalifkowała się do oceny merytorycz−
nej. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi współ−
pracę z organizacjami pozarządowymi, polegającą na organizowaniu dla
osób bezrobotnych staży lub przygotowania zawodowego oraz szkoleń
z wykorzystaniem uprawdopodobnienia zatrudnienia po przeszkoleniu.

Prezentację nowej strony internetowej powiatu poprowadził
Leszek Otawa
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70−lecie istnienia obchodziła na początku grudnia Szkoła
Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie

Rozśpiewana
jubilatka
Jej pierwszym dyrektorem – kobietą jest nieprzerwanie od 15 lat Edyta

Cogiel, która jednocześnie w tej kadencji Rady Powiatu Wodzisławskie
go piastuje stanowisko wiceprzewodniczącej Rady. Uroczystości jubile−

uszowe rozpoczęły się 2 grudnia mszą świętą w kościele parafialnym w Ol−
zie. Później, już w szkole, odbyła się uroczysta akademia. Nie zabrakło na
niej wspomnień z przeszłości, ciekawych multimedialnych prezentacji, ale
przede wszystkim wspaniałych, rozśpiewanych występów uczniów. Tra−
dycje śpiewacze to jedna ze „specjalności” szkoły w Olzie. Śpiewali też
nauczyciele, pod przewodnictwem Pani Dyrektor, za co zebrali gromkie
i zasłużone brawa od licznie zebranych gości, wśród których nie zabrakło
też delegacji Powiatu Wodzisławskiego z wiceprzewodniczącą Rady Po−
wiatu Krystyną Szymiczek i wicestarostą Tadeuszem Skatułą.

Życzeniom i gratulacjom nie było końca, ale były to gratulacje w pełni
zasłużone. Podczas wielkiej powodzi roku 1997 szkoła bardzo ucierpiała.
Jak wspominają nauczyciele, zniszczeniu uległ cały parter oraz przylegają−
ce do szkoły przedszkole. – Dzięki naszym przyjaciołom, ludziom dobrej
woli remont zrobiliśmy w błyskawicznym tempie, mówi Edyta Cogiel. Dziś
próżno by szukać śladów tamtych wydarzeń. Dzięki pomocy całej społecz−
ności gminnej i sponsorów, wśród których najważniejszym okazało się…
Polskie Radio Katowice dziś szkoła w Olzie to prawdziwie nowoczesna
placówka. Uczy się w niej około 130 uczniów z Olzy i pobliskiej Odry.
Cieszą przestronne sale lekcyjne, w tym jedna multimedialna. Jest też nowa
sala do nauki języka polskiego, upiększona „starożytnymi” kolumnami.

Licznie przybyłych, byłych absolwentów szkoły, a było ich w historii
placówki ponad 1700, ucieszyła przygotowana na jubileusz, sentymen−
talna wystawa, na którą złożyły się stare fotografie, świadectwa, legity−
macje, zeszyty i dokumenty z życia szkoły.                                       (JOZ)

INFORMACJA
Starosta Wodzisławski

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.,
przy ulicy Bogumińskiej 2, w pokoju nr 210, w terminie od 29 grudnia
2008 r. do 19 stycznia 2009 r., w godzinach od 8.00 do 14.30 zostanie
wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo−karto−
graficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach mo−
dernizacji tej ewidencji, dotyczący obrębu ewidencyjnego Biertułtowy,
położonego w jednostce ewidencyjnej Radlin w powiecie wodzisławskim.

Dokumentacja tego operatu, składająca się z rejestru gruntów, wyka−
zów zmian gruntowych, kartotek budynków, mapy ewidencyjnej, opra−
cowana została na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1−2 i art. 24a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2005 r., Dz.U. nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projek−
cie operatu opisowo−kartograficznego, ma prawo zapoznać się w poda−
nym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgło−
sić do projektu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie
z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie po−
stępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem
ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 40 ust. 3 pkt 4 wyżej cyto−
wanego rozporządzenia, dokumentowanie czynności wyłożenia projek−
tu operatu nastąpi w formie protokołu.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej infor−
macji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji
ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych w ewidencji
gruntów i budynków.

Uwaga: Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz doku−
ment własności lub władania nieruchomością.

w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizu−
jącego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2005 r.
nr 194, poz. 1625). W związku z tym rozporządzeniem od 2008 roku
aparaty RTG, do których zaliczany jest również mammograf, muszą raz
do roku zostać poddane sprawdzeniu parametrów technicznych przy
pomocy specjalistycznych testów. Aparat w Rydułtowach niestety nie
spełnia wymaganych norm. Cena nowego aparatu cyfrowego kształtuje
się w granicy od 840 000 zł do 1 400 000 zł i przerasta aktualnie możli−
wości finansowe zakładu. Dalsze, nieprzerwane udzielanie tego rodzaju
świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczania ich dostępności, wa−
runków udzielania i jakości zapewni osobom korzystającym dotychczas
z usług likwidowanej Pracowni Mammograficznej Szpital Rejonowy im.
dr Józefa Rostka w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej 3.

Podczas sesji radni podjęli też decyzję o powierzu Miastu Radlin prowa−
dzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie
zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych położo−
nych na terenie Gminy Miasto Radlin w sezonie zimowym 2008/2009.

Jedną z uchwał była też decyzja w sprawie zamiaru likwidacji szkoły
o nazwie Technikum Uzupełniające w Pszowie, z siedzibą przy ulicy
Traugutta 32, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie przy ulicy Traugutta 32. W wyniku braku kandydatów
w kolejnych latach: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 a także
w bieżącym roku szkolnym, nie uruchomiono oddziału klasy pierwszej.
Ostatni absolwenci opuścili tę szkołę w roku szkolnym 2005/2006.
W szkole tej nie jest prowadzony aktualnie proces nauczania,
a likwidacja szkoły nie spowoduje zwolnień nauczycieli zatrudnionych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Podczas listopadowej sesji wicestarosta Tadeusz Skatuła poinformował
radnych, że 24 listopada wraz z naczelnikiem Wydziału Strategii i Rozwoju
Powiatu Donatą Malińską, w ramach delegacji Powiatu Wodzisławskiego
brał udział m.in. w XII posiedzeniu Polsko−Niemieckiej Grupy Roboczej
w Brukseli (więcej o tym w osobnym artykule). Podczas sesji odbyła się też
prezentacja możliwości nowej wersji strony internetowej Powiatu. Prezenta−
cję poprowadził webmaster strony Leszek Otawa.                           (JOZ)

Życzenia w imieniu władz Powiatu Wodzisławskiego przekazuje
dyrektor Edycie Cogiel wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krysty-
na Szymiczek i wicestarosta Tadeusz Skatuła

Wspólny występ nauczycieli i uczniów
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Jak informowaliśmy już w listopadowych Wieściach do udziału
zaproszono uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wo−
dzisławskiego. Brali oni udział w konkursach, w których wkła−

dem własnej pracy, pod kierunkiem swoich nauczycieli, mieli oka−
zję określić współczesny wymiar patriotyzmu. Imprezą wieńczącą
cały pakiet edukacyjny była konferencja zorganizowana 21 listopa−
da w ZSP im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Konferencja pt. „Pa−
triotyzm Jutra” była jednocześnie ostatnim akcentem uroczystych
obchodów 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zor−
ganizowanych przez Starostwo Powiatowe wspólnie z powiatowymi
szkołami i innymi instytucjami, w tym z Miejską i Powiatową Bi−
blioteką Publiczną w Wodzisławiu Śląskim.

Na konferencję zaproszono Starostę Powiatu Wodzisławskiego, który
objął swoim patronatem całe obchody 90 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, Przewodniczącego Rady Powiatu, członków
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, prof. Antoniego Motyczkę, sena−
tora Rzeczpospolitej Polskiej, Ryszarda Zawadzkiego, posła na Sejm

W związku z 90 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano szereg imprez,
które miały w sposób atrakcyjny, przypomnieć naszej młodzieży trudne początki II Rzeczpospolitej

Konferencja „Patriotyzm Jutra”

Otwierać
w imię prawa

Musical „Otwierać w imię prawa” wystawiony w Wodzisław−
skim Centrum Kultury był teatralnym podsumowaniem
drugiej już edycji programu „Nasz Portret”. W spektaklu

wzięli udział aktorzy Teatru Wodzisławskiej Ulicy i klienci Powia−
towego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Staraniem władz powiatowych Ośrodek otrzymał już latem tego
roku 35 tysięcy złotych na kontynuację programu „Nasz portret”
Pieniądze pochodziły z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Jak już pisaliśmy, program ma na celu przełamanie stereotypów
myślenia na temat osób dotkniętych chorobą psychiczną, a także
integrację z lokalną społecznością. W zeszłym roku, podczas pierw−
szej edycji programu, odbywały się spotkania edukacyjne z mło−
dzieżą szkół ponadgimnazjalnych, a także zajęcia dla rodzin klien−
tów Ośrodka. W tym roku program ruszył już w sierpniu. W jego
ramach odbywały się m.in. warsztaty teatralne dla klientów ośrod−
ka, którzy wraz z aktorami Teatru Wodzisławskiej Ulicy przygoto−
wywali ten szczególny spektakl. Gościem warsztatów był m.in. zna−
ny aktor Marcel Szytenchelm.

Efekty ich wspólnej pracy można było obejrzeć 20 listopada na
scenie WCK. Choreografię musicalu przygotowała Marta Ptok, mu−
zykę skomponowali: Ilona Bazan i Łukasz Porwoł, scenariusz i re−
żyseria: Dorota Nowak.                                                            (JOZ)

Wspólny występ klientów ośrodka z aktorami Teatru Wodzisław-
skiej Ulicy udał się znakomicie

RP i prof. Wojciecha Roszkowskiego, eurodeputowanego do Parla−
mentu Europejskiego, a także dyrektorów szkół, laureatów, uczestni−
ków zmagań konkursowych wraz z opiekunami oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Podczas konferencji odbył się wykład pt. „Polskie drogi do niepod−
ległości 1914−1922”, wygłoszony przez znawcę tematu, profesora Woj−
ciecha Roszkowskiego. Wystąpił też chór „Echo” z Radlina, prezentu−
jąc polskie pieśni patriotyczne. Wręczono nagrody laureatom konkur−
sów w poszczególnych kategoriach i zainicjowano akcję humanitarną
„POLACY – POLAKOM” W dniu konferencji zorganizowane były
też wystawy najlepszych prac konkursowych w ramach projektu „Pa−
triotyzm Jutra”, numizmatyczna „Moneta polska 1918−2008” i filate−
listyczna „Znaczek polski 1918−2008”.

Przypomnijmy, że uczniowie−laureaci konkursów oraz ich opieku−
nowie w nagrodę wezmą udział w atrakcyjnej, dwudniowej wycieczce
edukacyjnej do Warszawy wiosną 2009 roku.

 Podczas konferencji zamykającej powiatowe obchody 90 rocznicy
odzyskania niepodległości wręczono nagrody laureatom konkur-
sów w poszczególnych kategoriach

Prof. Wojciech Roszkowski, eurodeputowany do Parlamentu Euro-
pejskiego był gościem konferencji „Patriotyzm jutra”
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w 2008 r.
realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Dwukrotnie w ostatnim czasie uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomicznych sięgali po laury w konkursach i to w dzie−
dzinach tak odległych jak informatyka i gastronomia.

Od 27 do 30 listopada odbyły się XIII Mistrzostwa Polski Młodzieży
Szkolnej w Informatyce. Niekwestionowanym mistrzem, w klasyfikacji
indywidualnej dla szkól ponadgimnazjalnych, został uczeń Technikum
Informatycznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim – Krzysztof Warzecha.

W tym roku gospodarzem mistrzostw było urocze miasteczko w po−
wiecie myślenickim – Dobczyce. Organizatorem imprezy była Liga Obro−
ny Kraju w Warszawie. W skład komitetu honorowego Mistrzostw, oprócz
władz LOK, lokalnych władz, przedstawicieli sponsorów, parlamentu,
weszli: Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański, Rektor Akade−
mii Górniczo−Hutniczej w Krakowie Antoni Tajduś i Rektor Akademii
Pedagogicznej w Krakowie Michał Śliwa.

Uczeń ZSE w Wodzisławiu Śl. za swoje osiągnięcie, oprócz dyplomu
i medalu, został nagrodzony, między innymi, telewizorem LCD oraz fo−
tograficznym aparatem cyfrowym. Krzysztof jako członek zespołu i gru−
py reprezentującej województwo śląskie zdobył tytuł I wicemistrza
w klasyfikacji zespołowej oraz mistrza w klasyfikacji drużynowej. Suk−
ces Krzysztofa jest tym większy, że Mistrzostwa miały charakter inter−
dyscyplinarny, obejmujący między innymi, szeroki zakres wiedzy i umie−
jętności z systemów operacyjnych i sieci komputerowej, programowania
w języku Pascal i C, budowy komputera, oprogramowania biurowego.
Przydatna była, jak to informatykowi, matematyka.

Na poziomie krajowym rywalizowało 60 uczestników (po 30 z gimna−
zjum i szkół ponadgimnazjalnych). Nadmienić należy również, że na eta−
pie wojewódzkim uczeń tej samej wodzisławskiej szkoły, Szymon Ko−
śla, zdobył III miejsce. Formuła Mistrzostw nie pozwoliła mu na start
w zawodach ogólnokrajowych, a szkoda. Nauczyciele uczący w Tech−
nikum Informatycznym, „odpowiedzialni” za sukces Krzysztofa to: Bo−
żena Mrozek, Iwona Stacha, Andrzej Run i Andrzej Macha.

� � �

Wspomniany na początku sukces gastronomiczny, to srebrny medal
Macieja Mrozka z klasy IV TG, podczas finału II Kulinarnego Pucharu
Śląska Szkół Gastronomicznych.

Kucharskie zmagania odbywały się w czasie trwania Międzynarodo−
wych Targów Hotel−Gastro Meeting, w Centrum Expo Silesia w Sosnow−
cu, 6 grudnia 2008. Tematem konkursu było danie „Perliczka na świą−
tecznym stole”. Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne i półfinały kwa−
lifikacyjne. Na podstawie nadesłanych receptur i zdjęć potraw, jury kwa−
lifikacyjne wybrało finalistów, wśród których znalazł się późniejszy srebr−
ny medalista, Maciej Mrozek, przygotowany przez nauczyciela przed−
miotów zawodowych, Krzysztofa Zielonkę.

W skład jury wchodzili kucharze Śląskiej Grupy Kulinarnej, Klubu Sze−
fów Kuchni i sponsorów oraz finaliści z Bielska, Tychów, Katowic, Często−
chowy i Wodzisławia. Maciek zachwycił szefów kuchni daniem zatytułowa−
nym: Świąteczne wariacje na temat perliczki w rodzynkowym sosie w towa−
rzystwie zapiekanej kaszy kuskus ze szpinakiem, czerwonej kapusty z żura−
winą i nutką musu jabłkowo−imbirowego. Rozwijając tajemniczo brzmiące
„wariacje”, mięso perliczki było podane w cieście aromatyzowanym pierni−
kiem z migdałami i śliwkami oraz w miodzie i zestawie polskich ziół.

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:
– szkolenia zawodowe
– warsztaty aktywizacyjne i poradnictwo (doradztwo zawodowe, prawne, psychologicz−

ne oraz poradnictwo rodzinne)
– indywidualne wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji przez usamodzielnia−

nych wychowanków
– pracę socjalną i środowiskową pracę socjalną
– wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

dla osób chorych psychicznie i klientów warsztatów terapii zajęciowej oraz poprzez
treningi umiejętności społecznych, warsztaty, szkolenia, zespoły ćwiczeń fizycznych
usprawniających psychoruchowo oraz zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób nie−
pełnosprawnych

– konferencję promującą projekt
– wydanie informatora o usługach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisła−

wiu Śląskim i podmiotów działających na rzecz aktywnej integracji

Łącznie w 2008 r. pomocą w projekcie objęto 84 osoby.

Na realizację projektu w 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim pozyskało 479.533,00 zł, z czego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa
429.182,03 zł, z budżetu PFRON 25.175,76 zł, zaś z budżetu Powiatu Wodzisławskiego
25.175,21 zł.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.pcpr−wodzislaw.pl w zakładce
„Dobry Start”.

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu w 2008 r. serdecznie dziękujemy.

Mistrzowie z Ekonomika

PROJEKT SYSTEMOWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Celem ogólnym projektu jest promocja integracji społecznej i zawodowej wśród usa−
modzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek, o których mowa w art. 88
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, oraz reintegracja społeczna i zawodowa osób niepeł−
nosprawnych, w tym chorych psychicznie, poprzez wzrost kompetencji życiowych i umie−
jętności zawodowych.

Jako cele szczegółowe wskazano:
– zwiększenie motywacji osób objętych projektem do aktywizacji społecznej i zawodowej
– aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po−

przez szkolenia oraz usługi o charakterze edukacyjnym i społecznym
– zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług społecznych
– rozwój form wsparcia umożliwiających integrację osób niepełnosprawnych
– wzmocnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w odzyskiwaniu zdolności

do funkcjonowania w społeczeństwie

W skład mistrzowskiej drużyny weszli, oprócz Krzysztofa z ZSE
w Wodzisławiu Śląskim (w środku): Łukasz Grudziecki (Gimnazjum nr
1 w Koziegłowach), Arkadiusz Kożuch (Gimnazjum im. Korczaka w Bla-
chowni), Adam Ples (I LO w Jaworznie)
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Po raz trzeci z rzędu drużyna Zespołu Szkół im. 14
Pułku Powstańców Śląskich wygrała turniej wiedzy
o Unii Europejskiej.

3 listopada odbył się finał konkursu, w którym udział wzięło 9 dru−
żyn powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Patryk Michna i Mi−
chał Mrozek – uczniowie ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
o jeden punkt wyprzedzili zespół II LO z Wodzisławia Śl. – Jana Gra−
czyka i Łukasza Mazanka. III miejsce zajęli uczniowie ZST w Wo−
dzisławiu Śl. – Adrian Jędryka i Marcin Pypeć. Turniej zorganizo−
wało Wodzisławskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej, konkurs
przygotował i przeprowadził – Jarosław Szczęsny.

Patronat nad imprezą objęli: wojewoda śląski – Zygmunt Łukasz−
czyk, przewodniczący Sejmiku Śląskiego – Piotr Zienc, posłanki
Parlamentu Europejskiego – Małgorzata Handzlik i Grażyna Sta−
niszewska, poseł na Sejm RP – Ryszard Zawadzki. Nagrody dla
zwycięzców ufundowało m.in. Starostwo Powiatowe w Wodzisła−
wiu Śląskim.

Uroczystą mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Wodzisławiu Śl. rozpoczęła się 22 listopada
inauguracja obchodów 10−lecia Powiatu Wodzisławskiego. Bra−

ły w niej udział władze Powiatu Wodzisławskiego, obecnej i byłych
kadencji, senatorowie, posłowie wraz z gośćmi z MRR, Urzędu Woje−
wódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, radni Rady Powiatu trzech ka−
dencji, delegacje zagraniczne, pracownicy Starostwa i jednostek powia−
towych oraz zaproszeni goście wraz z włodarzami miast i gmin.

Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali korowodem wraz
z orkiestrą przez rynek, obok Muzeum i ulicą Kubsza do Wodzisław−
skiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Licz−
nie zebrani goście wysłuchali przemówień starosty Jerzego Rosoła
i przewodniczącego Rady Eugeniusza Wali. Później odbyła się prezen−
tacja filmu promującego Powiat Wodzisławski.

Szczególnym i ważnym punktem uroczystej gali rocznicowej były
podziękowania i wręczenie listów gratulacyjnych pracownikom Staro−
stwa z 10 letnim stażem pracy oraz radnym trzech kadencji.

Kulminacją uroczystości było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy
powiatami: Wodzisławskim, niemieckim Recklinghausen i szwedzkim
Sörmland. W treści listu czytamy: (…)poprzez podpisanie Trójstronnej
Umowy o współpracy wyrażamy wolę i chęć dążenia do wspierania wy−
miany doświadczeń i wiedzy w zakresie kultury, ekonomii, ekologii, zdro−
wia, oświaty, demokracji i opieki socjalnej.(…). Wspólne porozumienie
podpisali: starosta Jerzy Rosół, starosta Johen Welt (Recklinghausen)
i Anders Bjurström, przewodniczący Rady Powiatu Sörmland.

Odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 10−lecia Powiatu Wodzisławskiego

Okrągła rocznica

IX Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej

Patryk Michna i Michał Mrozek – uczniowie ZS im. 14 Pułku Powstań-
ców Śląskich, zwycięzcy IX Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej

Już po podpisaniu listu znalazł się czas na rocznicowe życzenia i gra−
tulacje. Składali je przedstawiciele wszystkich środowisk naszego po−
wiatu, od samorządowców po biznesmenów. Nie zabrakło też życzeń
od parlamentarzystów.

Inaugurację obchodów 10−lecia Powiatu Wodzisławskiego uświetni−
ła orkiestra Stowarzyszenia Muzyczno−Kulturalnego „Zofiówka”, pod
dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka. Na zakończenie zebrani wysłucha−
li koncertu w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą
Sławomira Chrzanowskiego wraz z solistami.Przekazanie darów ołtarza przez starostę i przewodniczącego Rady Powiatu

Podziękowania i listy gratulacyjne otrzymali pracownicy Starostwa
z 10 letnim stażem pracy i radni trzech kadencji

Przemarsz do Wodzisławskiego Centrum Kultury


