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Decyzją Ministra Obrony Narodowej rodzice, którzy wychowali dzieci na
wzorowych i ofiarnych żołnierzy, zostali odznaczeni Złotymi i Srebrnymi
Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Medale wręczali major
Wacław Wojaczek z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku oraz
Starosta Wodzisławski Jerzy Rosół. Uroczystość odbyła się 2 marca 2009 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim.
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 Wręczenie medali  „ Za Zasługi dla Obronności Kraju"

Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – to polskie odznaczenie wojskowe przyzna−
wane przez Ministra Obrony Narodowej. Stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub
działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju, a także wobec
rodziców, których co najmniej trzech synów pełniło wzorową służbę wojskową. Złotym
medalem wyróżnieni zostali: Jolanta i Józef BARTCZAK z Rydułtów, Dorota i Augu−
styn SUCHAN z Wodzisławia Śląskiego. Srebrnym medalem wyróżnieni zostali: Wła−
dysław BANAŚ z Wodzisławia Śląskiego, Bożena i Andrzej KORYTOWSCY z Wodzi−
sławia Śląskiego, Irena i Franciszek DUDA z Czyżowic (gmina Gorzyce), Danuta i Marian
KOSIDER z Marklowic, Pelagia i Leszek NOWAK z Połomi (gmina Mszana).

Do udziału w uroczystościach zostali zaproszeni: Prezydent Miasta Wodzisławia Ślą−
skiego, Burmistrz Miasta Rydułtowy, Wójtowie Gmin Gorzyce, Marklowice i Mszana oraz
Przewodniczący Rad wymienionych miast i gmin. Uroczystość uświetniły występy uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wodzisławiu Śląskim. Spotkanie było również
okazją do wspomnień czasów, kiedy synowie wyróżnionych odbywali służbę wojskową.

(Gabriela Bała)

27.03 Koncert muzyki poważnej
(g. 1700) „Artyści Powiatu

Wodzisławskiego
Mieszkańcom”
Szkoła Muzyczna w Wodzisławiu Śl.

31.03 VI Międzynarodowe Mistrzostwa
(g. 900) Powiatu Wodzisławskiego

w Bowlingu
Plaza Rybnik

03.04 VI Regionalny Mityng Pływacki
(g. 900) Olimpiad Specjalnychch

MOSiR Radlin

07.04 III Turniej Piłki Siatkowej
(g. 900) Dziewcząt Szkół

Ponadgimnazjalnych
MOSiR Radlin

18.04 V Turniej Samorządowców
(g. 900) w Piłce Nożnej  Halowej

Gorzyczki
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Wicestarosta Tadeusz Skatuła Przewodniczącym
Związku Subregionu Zachodniego

Podczas posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Związku Subregionu Zachodniego Pani Małgorzata Staś – Dyrektor
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego omówiła m.in. zmiany związane z realizacją projektów w ramach
RPO. Otóż z 70 do 40 dni zostanie skrócony okres oceny formalnej projektów, projekty subregionalne oceniane będą przez dwóch
ekspertów, w załącznikach do wniosku nie będzie konieczne umieszczanie zabezpieczenia finansowego, konieczność ta wystąpi na
etapie podpisywania umowy z beneficjentem. W marcu ogłoszone zostaną konkursy m.in. na projekty w ramach infrastruktury
turystycznej, drogowej, kultury i zdrowia.

Rozmowa z obecnym przewodniczącym Związku – Tadeuszem Skatułą
– Panie Starosto,
Otrzymał Pan duży mandat zaufania, ale także wiele odpowiedzialnych zadań służących rozwojowi Subregionu. Które z nich

wymieniłby Pan jako priorytetowe?
–  Naturalnie zakontraktowanie i otrzymanie środków na realizację projektów subregionalnych w jak najkrótszym cza−

sie, czyli podpisanie umów umożliwiające rozpoczęcie inwestycji oraz aktualizacja i realizacja Programu Rozwoju Subregio−
nu. Niestety przepisy o ochronie środowiska zahamowały proces wnioskowania, ze względu na konieczność uwzględnienia
dotychczas nie wymaganych w projektach drogowych raportów.

–  Które zadania wskazałby Pan jako najbardziej zasadne do realizacji w najbliższym czasie?
–  Jest to wprowadzenie systemu WiMAX ( jednego z największych motorów rozwoju społeczno−gospodarczego). W tym

zakresie Związek zamierza wykupić prawo do dysponowania częstotliwościami w paśmie 3600−3800 MHz, co pozwoli po−
kryć cały Subregion bezprzewodową siecią dostarczającą szybki Internet, będącą nośnikiem danych z kamer miejskiego
monitoringu i platformą elektronicznego obiegu dokumentów między Urzędami. Wdrożenie technologii WiMAX może stać
się skokiem cywilizacyjnym dla Subregionu Zachodniego. W zakresie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Pasażerskiej
zamierzamy rozszerzyć stosowanie Rybnickiej Elektronicznej Karty Miejskiej na cały teren Subregionu.

– Czy coś nowego proponuje Subregion w zakresie europejskiej współpracy terytorialnej?
– Jak najbardziej! Tym celem jest przystąpienie do członkostwa w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej.

Dlatego podjęto też decyzję o powołaniu grupy roboczej, której zadaniem będzie zorganizowanie spotkań z przedstawiciela−
mi władzy, posłami oraz eurodeputowanymi, przygotowanie międzynarodowej konferencji na temat tworzenia EUWT
w krajach UE, opracowanie dokumentów potrzebnych do rejestracji Ugrupowania.

– A jak wyglądają inne plany Subregionu?
– To głównie dbanie o intensywny rozwój oraz promocję rekreacji i turystyki – realizacja projektu „tymRAZEM

ŚLĄSKIE” polegającego na promocji turystycznej województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych,
działania związane z gospodarką odpadami, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz związkami zrzeszającymi
jednostki samorządu terytorialnego. Ale będą także podejmowane działania zmierzające do uzyskania wsparcia dla mo−
dernizacji i budowy pozostałych dróg głównych, a w tym Drogi Głównej Południowej, dla której już wykonano koncepcję
programowo−planistyczną.

– Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji powyższych przedsięwzięć.
Donata Malińska

23 lutego w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu
Zdroju odbyło się posiedzenie Zarządu oraz
Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Za−
chodniego Województwa Śląskiego. Istotnym
punktem posiedzenia było powołanie nowego
Przewodniczącego Związku, wynikające z zapi−
su w Statucie Związku mówiącym o rocznej ka−
dencji Przewodniczącego. Zgromadzeni na spo−
tkaniu członkowie gmin i powiatów podzięko−
wali ustępującemu Przewodniczącemu Walde−
marowi Sosze za rzetelne pełnienie tej społecz−
nej funkcji, natomiast złożyli życzenia nowo
wybranemu jednogłośnie Przewodniczącemu
– Tadeuszowi Skatule – Wicestaroście Powiatu
Wodzisławskiego.

Przewodniczący Związku Subregionu Tadeusz Skatuła przyjmuje
gratulacje od Sekretarz Powiatu Grażyny Durczok
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Powiat Wodzisławski w Śląskim Związku Gmin i Powiatów
Rada Powiatu w dniu 19 lutego 2009 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin

i Powiatów. Związek zrzesza 124 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego. Podejmowane przez Zwią−
zek działania służą integracji samorządów lokalnych i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego.
Pierwszoplanowe cele Związku to m.in.:

1) kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych,
2) promowanie osiągnięć gmin i powiatów zrzeszonych w Związku,
3) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
4) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
5) wspieranie uczestnictwa gmin i powiatów zrzeszonych w Związku w programach Unii Europejskiej oraz skutecznego wykorzy−

stania unijnych środków pomocowych,
6) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Przedstawiony w zarysie zakres zadań Związku przemawia za tym, aby Powiat Wodzisławski aktywnie włączył się w jego
działalność. Dla Powiatu priorytetowe są następujące dziedziny:

– kształtowanie wspólnej polityki samorządów (np. w sprawach energetycznych),
– reprezentowanie interesów samorządu (polityka zdrowotna, oświatowa, polityka społeczna, geodezja i kartografia),
– pozyskiwanie grantów oraz informacji w dziedzinie polityki i programów UE,
– udział w komisjach Związku przygotowujących projekty stanowisk Zarządu,
– kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu poprzez aktywną działalność oraz promocję.

(WSR)

WIEŚCI Z SESJI
XXX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbyła się 29 stycznia 2009 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy

ul. Pszowskiej 92a. Podczas sesji zostało przyjęte m.in. Sprawozdanie z Działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego za 2008 rok, a także przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek powiatowych: Powiatowego Zarządu
Dróg, Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

� Działalność Komisji Bezpieczeństwa
W minionym roku Komisja kontynuowała działania przyjęte w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Komisja była inicjatorem konferencji pt.: „Zagrożenie przestępczością prze−
ciwko rodzinie” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 28 listopada 2008 r. W związku z utrudnie−
niami w ruchu, wynikającymi z budowy obiektów mostowych na autostradzie A1, Komisja zajmowała się też stanem bezpieczeń−
stwa na drogach publicznych. Ponadto w 2008 roku Komisja pracowała nad następującymi zagadnieniami: awaria lokalnej instalacji
wodnej (Gmina Lubomia), podniesienie poziomu wody w rzekach Odra i Olza spowodowane intensywnymi opadami deszczu, silne
wiatry powodujące poważne zniszczenia.

� Powiatowy Zarząd Dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

w 2008 roku miał do dyspozycji środki finansowe
w wysokości 7  257 616,00 zł, z czego 1 700 000,00 zł
w ramach podziału nadwyżki budżetowej. W trakcie
roku pozyskano również środki zewnętrzne m.in. do−
tacje z gmin, środki na usuwanie szkód górniczych,
dofinansowanie z  FOŚiGW oraz dofinansowanie
z programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na
drogach Gambit 2005.

W ramach posiadanego budżetu w roku 2008 na dro−
gach powiatowych wybudowano, zmodernizowano
bądź też wyremontowano około 5,1 km nawierzchni
jezdni oraz 5,2 km chodników. Prace te zdecydowanie
wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa jak i komfortu
wszystkich uczestników ruchu. Kontynuowane również
były prace w zakresie remontów obiektów mostowych
– w roku 2008 prowadzono prace na trzech obiektach,
gdzie ich wartość wyniosła około 613 000,00 zł, z cze−
go najważniejsza to remont obiektu mostowego w cią−
gu ul. 1 Maja w Godowie za kwotę 499 400,53 zł.Wyremontowana nawierzchnia i chodniki na ul. Powstańców w Syryni
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Istotne jest, iż w roku 2008 uregulowano na terenie mia−
sta Wodzisławia Śląskiego stan związany z zaliczeniem po−
szczególnych dróg do ich odpowiedniej kategorii. Doko−
nana zamiana kategorii dróg pozwoli usprawnić ich zarzą−
dzanie i utrzymanie. Jako drogi powiatowe przejęte zosta−
ły ul. Teligi oraz część miejska ul. Kopernika, natomiast jako
drogi miejskie zostały zakwalifikowane ul. Osadnicza, ul.
Miczurina, ul. Karkoszka, ul. Dzika oraz ul Konwaliowa.
Trwa również procedura zakwalifikowania części ul. Radliń−
skiej do kategorii dróg powiatowych.

W sezonie 2007/2008 w celu usprawnienia przebiegu ak−
cji zimowego utrzymania dróg teren powiatu został podzie−
lony na kilka rejonów, z konkretnym przypisaniem określo−
nej sieci dróg do poszczególnych jednostek (obecnie do dys−
pozycji PZD pozostaje sześć piaskarko−solarek, ciągnik rol−
niczy z rozrzutnikiem oraz ładowarka). Akcja czynna w sezo−
nie 2007/2008 kosztowała około 411 000,00 zł i była prowa−
dzona przez 44 dni. Dla porównania w sezonie 2006/2007 była
prowadzona przez 29 dni, a w sezonie 2005/2006 przez 112 dni.

� Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w 2008 roku przeprowadzał remonty i realizował inwestycje poprawiające stan

techniczny administrowanych budynków. Łączna kwota wydatkowana w 2008 r. na remonty i inwestycje wyniosła  771 389,32 zł,
w tym 678 647,63 zł dla nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego oraz 92 741,69 zł dla nieruchomości Skarbu Państwa.

Jednym z ważniejszych zadań Zakładu była kontynuacja wymiany stolarki okiennej w administrowanych budynkach, remonty
dachów oraz wymiana kotłów. Natomiast w ramach przedsięwzięć budowlanych pozwalających zakwalifikować nieruchomości
jako kompleksowo wyremontowane, dokończono termomodernizację budynku w Rogowach na kwotę 47 742,59 zł.

Zakład uczestniczył również w działaniach Powiatu Wodzisławskiego i sąsiednich gmin w realizacji wspólnie finansowanych
przedsięwzięciach, tj.: w budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Gorzycach oraz w Ośrodku Zdrowia
w Wodzisławiu Śl., a także w budowie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Lubomi.

� Powiatowy Urząd Pracy
Lata 2007 i 2008 były dla rynku pracy Powiatu Wodzisławskiego okresem najbardziej korzystnych zmian, z dużą dynamiką

spadku bezrobocia. Rok ubiegły był rokiem wzrostu podaży ofert pracy, wspartym znaczną kwotą (ponad 10 mln zł) ze środków
Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu
Społecznego). Środki te zostały skierowane na dofinansowanie programów aktywnej polityki rynku pracy.

Dobra koniunktura w gospodarce sprzyjała również osobom przedsiębiorczym. W ciągu ostatnich dwóch lat 325 osób, korzysta−
jąc z dofinansowania krajowymi i unijnymi środkami, założyło własne firmy.

Począwszy od roku 2004 w Powiecie Wodzisławskim następowały korzystne tendencje redukcji liczby zarejestrowanych bezro−
botnych. Od momentu powstania Powiatu Wodzisławskiego zjawisko bezrobocia najszybciej rosło w latach 1999−2001. W roku
2002 przyrost był znacznie mniejszy, a w latach 2004−2008 notowano tendencje spadkowe. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zarejestro−
wanych było ogółem 3482 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 7,6%.

Zmniejszenie tempa wzrostu rozwoju gospodarczego w Polsce w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, na
razie nie przełożyło się na radykalny wzrost poziomu bezrobocia w Powiecie Wodzisławskim. W ciągu ostatniego kwartału 2008

roku liczba bezrobotnych wzrosła, co zwy−
kle ma miejsce z końcem każdego roku. Jed−
nakże zmniejszenie popytu zagranicznego
i krajowego wymusza na firmach oszczęd−
ności, których efektem stają się m.in. zwol−
nienia pracowników. Prognozy na rok 2009
są najmniej korzystne dla branży motoryza−
cyjnej, budownictwa, hutnictwa, przemysłu
metalowego, meblarskiego, produkcji sprzę−
tu AGD i sektora finansowego.

W roku 2009 – wobec prognozy wzrostu
bezrobocia – najskuteczniejszym narzędziem
ograniczania liczby osób poszukujących pra−
cy będzie wspieranie pracodawców zatrud−
nieniem subsydiowanym. Członkowstwo
w UE daje możliwość włączenia funduszy
Europejskiego Funduszu Społecznego do
wspomagania rynku pracy.

Wyremontowany chodnik wraz z nawierzchnią przy ul. Traugutta
w Pszowie
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XXX/361/2009

 XXX/362/2009

 XXX/363/2009

 XXX/364/2009

 XXX/365/2009

 XXX/366/2009

 XXX/367/2009

 XXX/368/2009

 XXX/369/2009

Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2009 rok.

Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania dro−
gami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie let−
niego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim do realizacji projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne
dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapi−
tał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.2.

Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałe−
go zarządu przysługującego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., na nie−
ruchomości Powiatu Wodzisławskiego, opisanej w księdze wieczystej KW Nr 59315W.

Uchwała w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na
rok 2009 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szko−
łach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

Uchwała w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu tery−
torialnego

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/135/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiato−
wego w Wodzisławiu Śląskim.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisław−
skiego na 2009 rok.

Podczas sesji podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:

(opracowano na podstawie sprawozdañ PZD, PUP, PZZN)

26 lutego br. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie z eurodeputowanym profesorem
Jerzym Buzkiem, połączone z wykładem pt. „Wyzwania i zagrożenia współczesnej Europy”, które zorganizo−
wała  pani mgr Kinga Węglarz – nauczycielka ZST. 

Spotkanie otworzył uczeń IIP  Mateusz Grzenia prezentacją „Glo−
balne ocieplenie – czy Ziemi grozi katastrofa?”. Jego zadaniem było
wyjaśnienie młodzieży na czym polegają zmiany klimatyczne, czym
są wywołane, co nam grozi i jak temu przeciwdziałać.

Pan Profesor wystąpienie rozpoczął od przedstawienia swojej
pracy w Parlamencie Europejskim, którego jest członkiem. Eu−
rodeputowany Jerzy Buzek pracuje w trzech komisjach:

– Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności;

– Przemysłu, Badań Naukowych i Energii;
– Przeciwdziałania Zmianom Klimatu;
i to właśnie zmianom klimatycznym poświęcona była główna

część jego wykładu.
Profesor, omawiając problemy związane z globalnym ociepleniem, szczególną uwagę zwrócił na przedstawione w prezentacji

ucznia Mateusza działania mogące zapobiec niekorzystnym zmianom klimatu. W swoim wystąpieniu nawiązał do kwestii ko−
nieczności przyjmowania rozwiązań opartych na czystych technologiach węglowych, mówił też o stanowisku Polski w sprawie
„pakietu klimatycznego”.

Ponadto namawiał słuchaczy do  dalszego kształcenia, a przede wszystkim nauki języków obcych, które otworzą przed nimi
prestiżowe uczelnie w Europie Zachodniej.

Spotkanie to było niezwykle interesujące, a młodzież ZST mogła podyskutować z wybitną osobistością świata nauki i polityki
oraz uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na wiele nurtujących pytań związanych ze zmianami klimatycznymi zachodzącymi na
naszym globie.                                                                                                                                                            (Krzysztof Witosz)

Spotkanie z eurodeputowanym profesorem Jerzym Buzkiem
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I Wodzisławskie Forum Oświatowe
I Wodzisławskie Forum Oświatowe odbyło się 26 lutego 2009 r. w Auli Wyższej Szkoły Humanistyczno−Ekono−

micznej w Wodzisławiu Śląskim. Impreza została zorganizowana przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego przy
współudziale Starostwa Powiatowego i WSHE – wydziału zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim.

 W spotkaniu uczestniczyli członkowie delegacji nauczy−
cieli ze Szwecji i Turcji, którzy w pierwszej części konfe−
rencji przedstawili  prezentacje na temat systemu edukacji
w swoich krajach. W drugiej części spotkania pani Dyrek−
tor Beata Rączka podzieliła się doświadczeniami z pracy
Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wychowawczego w Wodzi−
sławiu Śląskim, jak również przedstawiła informacje na te−
mat pracy z uczniami w klasach integracyjnych na terenie
Wodzisławia Śląskiego.

I Wodzisławskie Forum Oświatowe  miało na celu wymia−
nę doświadczeń na temat kształcenia uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, jak również szukaniu pomysłów
i  rozwiązań stosowanych u partnerów zagranicznych.

(WSR)

Warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych
18 lutego 2009r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyły się bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla orga−

nizacji pozarządowych na temat wypełniania ofert i przygotowania odpowiednich załączników w ramach otwar−
tych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego.

 W pierwszej części szkolenia przedstawiono informacje na temat usta−
wy o działalności pożytku publicznego, jak również omówiono wzór ofer−
ty na realizację zadań publicznych oraz najczęściej popełniane przez orga−
nizacje błędy w ofertach. Przekazano również informacje na temat ogło−
szonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzi−
sławskiego  w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, ochrony
i promocji zdrowia, a także ochrony środowiska.

Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty,  podczas których uczestni−
cy  wypełniali wzór oferty mogąc w ten sposób zdobyć praktyczne umie−
jętności w zakresie przygotowania oferty.

Warsztaty szkoleniowe prowadziły: Barbara Jasińska−Musik – Z−ca Na−
czelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu oraz Agnieszka Lubsz−
czyk – Kierownik Biura Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Organiza−
torem warsztatów było Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

 (WSR)

Uroczystość pasowania uczniów na krwiodawców
w II LO w Wodzisławiu Śl.

11 marca 2009 r. w II LO im. ks. prof. J. Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim miała miejsce uroczystość pa−
sowania uczniów na krwiodawców oraz złożenia podzię−
kowania pracownikom szkoły, którzy biorą udział
w akcjach honorowego oddawania krwi. Starostwo Po−
wiatowe w Wodzisławiu Śląskim reprezentowali Eta−
towy Członek Zarządu Damian Majcherek i przedsta−
wiciel Wydziału Oświaty Bożena Wiosna.

Dotychczas w szkole zorganizowano 10 akcji honorowego
oddawania krwi, w trakcie których zebrano jej 290 litrów
850 ml. Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie
szkoły, wśród których znalazł się m.in. Jakub Blokesz zdobyw−
ca Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycz−
nej w Rybniku.                                                                    (WSR) Pasowanie uczniów na krwiodawców

 I Wodzisławskie Forum Oświatowe

Warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych
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Stypendia dla studentów
Powiat Wodzisławski ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów w roku akademickim 2008/2009 w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004−2006 projekt Województwa Śląskiego zatytułowany „Eurostypendium drogą do dyplomu”. TERMIN SKŁADANIA WNIO−
SKÓW: do 30.03 2009 r. do godz. 9.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego – Wydział Oświaty przy ul. Pszowskiej 92a pok.206, bądź ma stronie internetowej
www.powiatwodzislawski.pl

Projekt “Spółdzielnie socjalne na Śląsku”
Firma Pro−Inwest zaprasza na sympozja „Spółdzielnie socjalne na Śląsku”, które są efektem realizowanego projektu „Spółdzielnie socjalne na Śląsku. Promocja i upo−
wszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Opera−
cyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2. Więcej informacji na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl w zakładce „ogłoszenia”.

Zaproszenie do udziału w projekcie
Firma CTC Sp. z o.o. Oddział w Katowicach Wspólnie z Powiatem Wodzisławskim – Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do udziału w projekcie
„Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Celem projektu jest zawiązanie lokalnej sieci współpracy i opracowanie
Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Wodzisławskim.

Konkurs Fundacji Kronenberga
Fundacja Kronenberga po raz piąty organizuje konkurs o tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2009”. Jego główną ideą jest zachęcanie do zakładania małych firm oraz
prezentacja i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Poprzez udział w konkursie mikroprzedsiębiorcy mają szansę
zaprezentować swoją działalność oraz dotychczasowe osiągnięcia.

Nowy Referat Informacji i Public Relations
Zgodnie z Uchwałą podjętą na sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiato−
wego w Wodzisławiu Śl., od dnia 1 lutego 2009 r. w ramach Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu funkcjonuje nowy Referat Informacji i Public Relations. Referat ten
odpowiada za procesy komunikacyjne Urzędu z otoczeniem zewnętrznym i kreuje jego wizerunek. Do zadań i obowiązków pracowników Referatu należy m.in.
współpraca z portalami internetowymi, organizacja imprez PR, utrzymywanie kontaktów z mediami (komunikaty informacyjne, przygotowywanie wywiadów, konfe−
rencji  prasowych), jak również sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej Starostwa. Kierownikiem Referatu została Pani Lucyna
Wojtas, która równocześnie pełni funkcję Redaktora Naczelnego „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”. Nowy Referat mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego
przy ul. Pszowskiej 92 a , III piętro pokój 325.tel. (032) 41 20 948, (032) 41 20 949, e−mail: strategia@powiatwodzislawski.pl.

� OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA �

26 lutego 2009 r. w Zespole Szkół im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich odbył się Finał III Powiato−
wego Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych Babel
2009. Organizatorem imprezy był Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim, a wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Eurodeputowany Jerzy Buzek, Poseł na Sejm Ry−
szard Zawadzki, Starosta Jerzy Rosół oraz dele−
gacje nauczycieli ze Szwecji i Turcji.

Festiwal odbywa się co dwa lata i ma na celu stworzenie
forum wymiany artystycznej pomiędzy niekonwencjonalnymi
grupami teatralnymi, jak również doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi językami obcymi wśród dzieci i młodzieży.
Podczas finałowej prezentacji na scenie wystąpiły grupy teatralne ze wszystkich typów szkół z terenu powiatu wodzisławskiego.

Wśród szkół podstawowych I miejsce otrzymał Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 z Zawady
z przedstawieniem „Ghostss Hause” opiekun: Agnieszka Skupień, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 z Radlina – „Little
Red Riding hood” opiekun: Michalina Staszek; wśród szkól gimnazjalnych I miejsce otrzymało Gimnazjum nr 4 – „The Superla−
tive Vacuum Cleaner” opiekun: Magdalena Haneczko, asystent językowy: Aleksandro Piscopo, II miejsce Gimnazjum Gorzyce
„Der Zauberlehrling” opiekun: Katarzyna Trzęsimiech; natomiast wśród szkół ponadgimnazjalnych na równi uplasowały się Ze−
spół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich z przedstawieniem „Rumpel Stil Skin” opiekun: Katarzyna Koszorz oraz Zespół
Szkół Ekonomicznych – z przedstawieniem „Train of Life” opiekun: Beata Grabarczyk .

Na zakończenie imprez zostały jeszcze wręczone nagrody i dyplomy laureatom konkursu „Polak w Europie”.                              (WSR)

Finał III Powiatowego Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych
Babel 2009

Finał III Powiatowego Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych Babel



Dnia 6 marca 2009 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzi−
sławiu Śląskim odbyła się już III edycja Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Unihokeju Chłopców
i Dziewcząt. Współorganizatorami zawodów byli Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.

Do turnieju finałowego zakwalifikowały się po cztery zespoły z kategorii chłopców i dziewcząt, a mecze rozgrywane były syste−
mem pucharowym. Już pierwsze spotkania dostarczyły wielu ciekawych akcji, strzałów i bramek. Na szczególne uznanie zasługuje
gra dziewcząt, które w niczym nie ustępowały chłopcom, a nawet przewyższały ich w zaangażowaniu i zaciętości.

Podczas uroczystego zakończenia turnieju  Etatowy Członek Zarządu – Damian Majcherek oraz v−ce Dyrektor Zespołu Szkół
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich – Janina Rurek wręczyli wszystkim drużynom pamiątkowe dyplomy a najlepsi z nich otrzymali
puchary oraz piłki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.                                                                (BKT)

III Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych
w Unihokeju Chłopców i Dziewcząt

Finaliści III Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Uniho−
keju Chłopców i Dziewcząt

Klasyfikacja końcowa
kategoria dziewcząt:
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Wodzisławiu Śląskim
II miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego

w Wodzisławiu Śląskim
III miejsce – Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich

w Wodzisławiu Śląskim
IV miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego

w Radlinie

kategoria chłopców:
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego
w Radlinie

III miejsce – Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim

IV miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach

Dnia 23 lutego 2009 roku, na lodowisku w Pszowie odbyła się III edycja Mistrzostw Szkół Ponadgimna−
zjalnych Powiatu Wodzisławskiego w Wieloboju Łyżwiarskim. Organizatorem zawodów było Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.

 Do zmagań na lodowej tafli przystąpiły szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu wodzisławskiego, które rywalizowały
w kategorii chłopców i dziewcząt: ZSP w Pszowie, ZS im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, ZSZ w Wodzisławiu Śląskim, ZST
w Wodzisławiu Śląskim, ZSE im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, SOSW
w Wodzisławiu Śląskim, ZSP w Wodzisławiu Śląskim oraz ZSP Nr 1 w Rydułtowach.

Uczestnicy zawodów rywalizowali w dwóch konkurencjach: tor przeszkód oraz sztafeta. Każdy zespół wykonywał po dwa prze−
jazdy, a o klasyfikacji końcowej decydowała suma wszystkich czasów. Każdy z uczestników mógł liczyć na gorący doping z trybun,
na których zasiadły dzieci z pobliskiego przedszkola oraz ucznio−
wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Wszystkim
zespołom wręczono pamiątkowe dyplomy, a najlepsi otrzymali
puchary oraz piłki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wo−
dzisławiu Śląskim.                                                               (BKT)

Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu
Wodzisławskiego w Wieloboju Łyżwiarskim

Laureaci Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Wielobo−
ju Łyżwiarskim

Klasyfikacja końcowa:
kategoria:  dziewcząt

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach
II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

kategoria:  chłopców
I miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim
III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim


