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Po powitaniu zaproszonych gości przez
Edytę Glenc – Naczelnika Wydziału
Oświaty w Starostwie Powiatowym, głos
zabrał Starosta Jerzy Rosół, który w  skró−
cie przedstawił najważniejsze zmiany, ja−
kie zaszły w naszych szkołach w ostatnim
10−leciu. Od 1999 r. Powiat Wodzisławski
przejął zadania związane z prowadzeniem
szkół (wówczas ponadpodstawowych), sku−
pionych w 9 zespołach, prowadzenie Spe−
cjalnego Ośrodka Szkolno−Wychowawcze−
go, a także Poradni Psychologiczno−Peda−
gogicznej. Jak podkreślił Starosta początek
nie był łatwy, gdyż szkoły i placówki oświa−
towe posiadały zaniedbaną infrastrukturę:
zniszczone elewacje, wypadające okna,
przestarzałą sieć elektryczną, wodno−kana−
lizacyjną itp., wszystko nadawało się do

Inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010
kompleksowego remontu. Dzisiejsze szko−
ły są estetyczne, funkcjonalne i nowocze−
sne. Na zakończenie Starosta Jerzy Rosół
złożył życzenia dyrektorom szkół, nauczy−
cielom i pedagogom, życząc im zdrowia i
sił oraz aby poprzez realizację swoich ma−
rzeń mogli zrealizować marzenia innych.

– Życzę zatem, aby szkoła pokazała
Wam jak żyć uczciwie, godnie, moral−
nie, abyście napotkali na swojej drodze
takich nauczycieli, którzy wskażą te wła−
ściwe drogi do szczęścia w Waszym do−
rosłym życiu – zakończył Starosta otwie−
rając nowy rok szkolny 2009/2010.

Podczas uroczystości miało miejsce
również ślubowanie przedstawicieli klas
pierwszych oraz wręczenie aktów nadania
awansu zawodowego 32 nauczycielom
szkół ponadgimnazjalnych.

W obchodach inaugurujących nowy rok
szkolny udział wzięli: senator RP Antoni
Motyczka, posłowie Ryszard Zawadzki
i Adam Gawęda, Starosta Jerzy Rosół,
Wicestarosta Tadeusz Skatuła, Członek
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Tade−
usz Sobala, Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Wodzisławskiego Krystyna Szy−
miczek, wizytator Delegatury Kuratorium
Oświaty w Rybniku Witold Cyroń, Ko−
mendant Powiatowej Policji w Wodzisła−
wiu Śl. Dariusz Ostrowski, Prezes ZNP
oddziału w Wodzisławiu Śl. Maria Tkocz,

W ostatnim numerze pisaliśmy o wy−
jeździe najlepszych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych oraz laureatów olim−
piad i konkursów przedmiotowych do
Warszawy. Minęły wakacje, zapytaliśmy
uczniów jak wspominają ten wyjazd, ja−
kie mają wrażenia i jakie wiadomości
utkwiły im w pamięci.

– Piotr Gruszka (ZST) – Moim zdaniem
wycieczka do Warszawy była bardzo uda−
na. Program był napięty dzięki czemu zo−
baczyliśmy wiele interesujących miejsc.
Opiekunowie stworzyli miłą atmosferę.
W pamięci pozostały również żarty i aneg−
doty pana przewodnika.

– Marek Trojański (ZST) – Był to inte−
resujący wyjazd. Największe wrażenie
wywarło na mnie zwiedzanie ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
Muzeum Wojska Polskiego. Atmosfera
wycieczki dzięki opiekunom i panu prze−
wodnikowi była świetna.

– Sonia Duda (ZST) – Uważam, że po−
byt w Warszawie był udany, szczególnie
wizyta w sejmie, gdy natrafiliśmy na de−

batę dotyczącą zniżek dla studentów na
przejazdy komunikacją miejską. Fascynu−
jące okazało się Muzeum Powstania War−
szawskiego oraz budynki sakralne.

– Damian Kampik (II LO) – Było na−
prawdę miło. Nie było żadnej bieganiny,
jaką pamiętam z poprzednich wycieczek.
Wszystko było zaplanowane więc przebie−
gało spokojnie.

– Jan Graczyk (II LO) – Wyjazd do War−
szawy wspominam bardzo dobrze, była ka−
pitalna atmosfera. Wrażenia na całe życie.
Zwiedziliśmy miejsca ważne dla każdego
Polaka: Muzeum Powstania Warszawskiego
i Muzeum Wojska Polskiego – to ostatnie to
świadectwo potęgi oręża polskiego na prze−
strzeni dziejów. Podczas podróży dyskuto−
waliśmy na tematy historyczno−polityczne.

– Jan Graczyk i Damian Kampik (II LO)
– Naszym opiekunem oprowadzającym po
gmachu Sejmu był Poseł RP Pan Ryszard
Zawadzki. Spotkaliśmy w Sejmie wielu zna−

„Stolica nagrodą”
nych polityków, miedzy innymi liderów PO
– Zbigniewa Chlebowskiego i Julię Piterę.
Uczestniczyliśmy w części obrad Sejmu (at−
mosfera była napięta, dotyczyła projektu
ustawy obniżającej ceny biletów za przejaz−
dy studentów).

– Lidia Sosna (II LO) – Opiekunowie sta−
nęli na wysokości zadania. Zapewnili nam
profesjonalna opiekę. Spędziliśmy napraw−
dę przyjemnie czas. Między uczestnikami na−
wiązały się przyjaźnie.

Jeszcze raz dziękujemy przewodniko−
wi Józefowi Żywinie, opiekunom Kata−
rzynie Kopel−Pytlik (ZSP nr 2 w Ryduł−
towach), Danucie Kubica (II LO z oddz.
integracyjnymi i dwujęzycznymi), Grze−
gorzowi Kamińskiemu (ZST) oraz
Krzysztofowi Witosz (ZST) za to, że nie
tylko byli wsparciem dla nas, ale przygo−
towali na ten wyjazd szereg konkursów
i zabaw, które pogłębiły wiedzę i wypeł−
niły czas podróży.                        (WSR)

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pra−
cowników Oświaty Andrzej Piesiur, rad−
ni powiatowi, przedstawiciele kopalń, dy−
rektorzy szkół i uczniowie.

W roku szkolnym 2009/2010 w szko−
łach, dla których Powiat Wodzisławski jest
organem prowadzącym, kształcić się będzie
ponad 5823 uczniów, w tym w klasach
pierwszych naukę rozpoczęło ponad 1753
uczniów w 64 oddziałach. Po ponad dwu−
miesięcznej przerwie uczniowie wrócili do
odnowionych i wyremontowanych szkół.
Wakacje były doskonałą okazją do prze−
prowadzenia kolejnych remontów i napraw
w szkołach i placówkach podległych Po−
wiatowi. Podczas wakacyjnej przerwy
w szkołach przeprowadzono następujące
inwestycje:

– Zespół Szkół Technicznych – przebu−
dowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Rydułtowach – przebudowa kanaliza−
cji sanitarnej i deszczowej, malowanie sali
gimnastycznej oraz korytarzy;

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Radlinie – budowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej,wymiana drzwi wewnętrznych.

Ponadto jeszcze w tym roku zakończy
się budowa boiska przy Zespole Szkół Po−
nadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
w ramach programu "Moje boisko Orlik
2012".                                              (WSR)Przemówienie Starosty Jerzego Rosoła



Nr 7/wrzesieñ 2009

www.powiatwodzislawski.pl

3

WIEŚCI Z SESJI
Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Wodzi−

sławskiego odbyły się 27 sierpnia w siedzibie
Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy
ul. Pszowskiej 92 a w Wodzisławiu Śląskim.

Jednym z głównych punktów obrad sesji była
informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
Powiatu Wodzisławskiego, którą przedstawiła
Barbara Orzechowska – Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim.
W 2008 r. w powiecie wodzisławskim odnotowa−
no 1196 zachorowań na choroby zakaźne. Zacho−
rowania te w większości przypadków utrzymują
się na zbliżonym poziomie, podobnie jak w latach
ubiegłych. – Jeśli chodzi o powiat wodzisławski,
stan sanitarny z roku na roku ulega poprawie, jed−
nak działania inspekcji sanitarnej cały czas są ko−
nieczne – mówi Barbara Orzechowska. Kolejne
sprawozdanie przedstawił Powiatowy Lekarz We−
terynarii. Dotyczyło ono stanu bezpieczeństwa
weterynaryjnego na terenie powiatu wodzisław−
skiego. Jak podkreślał Maciej Witt – Powiatowy
Lekarz Weterynarii w powiecie wodzisławskim nie
występują choroby zakaźne zwierząt. Inspekcja
weterynaryjna wykonuje szereg badań, które do−
prowadziły do zwalczenia ognisk chorób zakaź−
nych w powiecie. Ostatnie sprawozdanie przed−
stawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane−
go. Informacja dotyczyła działalności i realizacji
zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu−
dowlanego za 2008 r.

W dalszej części obrad sesji Starosta Jerzy
Rosół złożył podziękowania ustępującemu po 21
latach piastowania stanowiska Komendanta Pań−
stwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wodzi−
sławiu Śląskim, Kazimierzowi Musialikowi.
– W życiu każdego człowieka jest taki moment,

kiedy trzeba podjąć tą jedną decyzję, przejścia
na emeryturę. Jest to sprawa niełatwa dla każ−
dego z nas, Ci którzy mają to za sobą, mogą to
potwierdzić. Myślę, że takie rozterki miał rów−
nież starszy brygadier Kazimierz Musialik, któ−
ry po 36 latach służby, w tym po 21 latach do−
wodzenia Powiatową Państwową Strażą Pożarną
w Wodzisławiu Śl., podjął decyzję o odejściu ze
służby i przejściu na zasłużoną emeryturę z dniem
31 sierpnia br.

Po tych słowach Starosta Jerzy Rosół przed−
stawił całokształt pracy zawodowej oraz wymie−
nił odznaczenia, którymi został uhonorowany Ka−
zimierz Musialik w czasie 36 lat służby.

Na zakończenie starosta dodał: – Niech bę−
dzie mi wolno w imieniu społeczności Powiatu

4 września br. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Olza"
odbył się festyn  dla rodzin adopcyjnych i zastępczych funk−
cjonujących w naszym powiecie, organizowany przez Powia−
towy Ośrodek Adopcyjno−Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl.,

Festyn był okazją do podziękowania rodzinom za trud i wy−
siłek włożony w wychowanie podopiecznych, a także przy−
czynił się do nawiązania nowych znajomości, wymiany do−
świadczeń, radości i smutków dnia codziennego. Pomimo desz−
czowej pogody przybyło liczne grono zaproszonych uczestni−

ków, w tym 88 dorosłych i 85 dzieci. Impreza rozpoczęła się o
godzinie 16:00 uroczystym powitaniem przez dyrektorkę
Ośrodka Joannę Kasendra oraz Wicestarostę Powiatu Wo−
dzisławskiego Tadeusza Skatułę.

O oprawę muzyczną festynu zadbał zespół "Dwa Kamraty" zna−
ny od 6 lat na śląskim rynku muzycznym. Podczas imprezy nie
zabrakło atrakcji. Najmłodszych zabawiali klauni, a dwóch "Zo−
zoli" malowało twarze dzieci i ich opiekunów. Dla starszych dzie−
ci przeprowadzono konkurs plastyczny: "Moje wspomnienie z wa−
kacji", przygotowany przez plastyka Bartłomieja Mielnik. Każ−
da praca artystyczna została nagrodzona drobnym upominkiem.
Podopieczni mieli również możliwość zdobycia atrakcyjnych na−
gród w loterii fantowej. Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestni−
czyły w grach, tańcach i zabawach, podczas gdy ich rodzice i opie−
kunowie spędzali czas na wspólnych rozmowach sprzyjających
integracji środowiska rodzin zastępczych i adopcyjnych. Festyn
uwieńczył pokaz ratownictwa medycznego przeprowadzony przez
Ochotniczą Straż Pożarną z Radlina, który po raz kolejny wzbu−
dził duże zainteresowanie zgromadzonych gości. Obecne na festy−
nie rodziny adopcyjne i zastępcze zgodnie stwierdziły, że pomimo
niepogody był to jeden z najbardziej udanych pikników zorgani−
zowanych przez POA−O w Wodzisławiu Śl.

Dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastęp−
czej podajemy kontakt telefoniczny i e−mailowy Ośrodka:

Tel.: (032) 451 44 51 lub (032) 454 50 83, e−mail: adopcja−
wodz@onet.eu                                                     (POA−O, WSR)

Piknik dla rodzin zastępczych

Otwarcie pikniku dla rodzin zastępczych

Wodzisławskiego, Zarządu Powiatu oraz Władz,
podziękować Ci za te lata służby dla mieszkań−
ców Powiatu, podziękować Ci za osobiste zaan−
gażowanie i poświęcenie dla ratowania mienia
i życia naszych mieszkańców. Życzymy Ci z ca−
łego serca pomyślności, zdrowia, a przede
wszystkim tego, abyś w końcu znalazł tę chwilę
czasu na swoje hobby.

Podczas sesji podjęto jeszcze uchwały w na−
stępujących sprawach:

– dokonanie przekształcenia w strukturze or−
ganizacyjnej samodzielnego publicznego zakła−
du opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającej na likwi−
dacji Poradni Endokrynologicznej i Poradni Scho−
rzeń Tarczycy w Przychodni Rejonowo−Specja−
listycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzel−
ców Bytomskich 11,

– dokonanie przekształcenia w strukturze or−
ganizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdro−
wotnej w Rydułtowach" polegającego na likwida−
cji Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci w Przychod−
ni Rejonowo−Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach
przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

– dokonanie przekształcenia w strukturze or−
ganizacyjnej samodzielnego publicznego zakła−
du opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na li−
kwidacji Poradni Alergologii Dziecięcej w Przy−
chodni Rejonowo−Specjalistycznej Nr 2 w Ry−
dułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

– nie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto−
sunku pracy przez pracodawcę z radnym Po−
wiatu Wodzisławskiego Panem Grzegorzem
Dziewiorem.                                           (WSR)Kazimierz Musialik
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REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 R.

1. Dotacje na realizację zadań publicznych.

1.1 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
w 2009 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury,
sportu lub rekreacji, ochrony i promocji zdrowia, a także
ochrony środowiska.

W dziedzinie sportu lub rekreacji na realizację zadań
w 2009 roku wpłynęło 13 ofert, z czego 3 zadania otrzymały
dofinansowanie na realizację zadań publicznych.
10 złożonych ofert ze względu na występujące błędy
formalne nie zostało zakwalifikowanych do oceny
merytorycznej. Kwota przeznaczona na zadania z zakresu
sportu lub rekreacji wynosiła 20000,00 zł.

Dotację otrzymały następujące podmioty:
1. Związek Sportowy Langren Shihan na realizację zadania

pn.: „Z Samurajem na wesoło”– kwota dotacji 8180,00 zł
2. Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych na

realizację zadania pt.: „PIK Powiatowe Igrzyska Konne
Rydułtowy”– dotacja w wysokości 4096,00 zł

3. Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych na
realizację zadania „Przygoda ze sportem, propagowanie
sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych”
– kwota dotacji 3320,00 zł.

W dziedzinie kultury złożono 13 ofert, z czego żadna nie
otrzymała dotacji. Wszystkie złożone oferty zawierały błędy
formalne, które uniemożliwiły ocenę merytoryczną
i przyznanie dotacji. Kwota dotacji przeznaczona na zadania
wynosiła 15000 zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia
wpłynęły dwie oferty. Jedna z ofert ze względu na błędy formalne
nie zakwalifikowała się do oceny merytorycznej, natomiast
druga oferta nie uzyskała wymaganej minimalnej liczy punktów
i dlatego nie została zakwalifikowana do uzyskania dotacji.
Kwota przeznaczona na dotację wynosiła 7000 zł

W dziedzinie ochrony środowiska nie wpłynęła żadna
oferta. Kwota przeznaczona na realizację zadań dotyczących
edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu wodzisławskiego
wynosiła 5000 zł.

1.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym. Kwota przeznaczona na
dotacje wynosiła 68 000 zł. W ramach tego konkursu
wpłynęły trzy oferty, z czego dwie zawierały błędy
formalne. Jedna oferta złożona przez Polski Związek
Niewidomych – Okręg Śląski otrzymała dofinansowanie
w wysokości 11020 zł. Środki te zostaną przeznaczone

na zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psa
przewodnika dla osoby niewidomej z terenu powiatu
wodzisławskiego. Konkurs ofert został przeprowadzony
zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych zalecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

2. Inne formy współpracy

2.1 18 lutego 2009 w Powiatowym Centrum Konferen−
cyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbyły się warsztaty
szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarzą−
dowych. Warsztaty przygotowano z myślą o tym, aby
pomóc organizacjom pozarządowym w ubieganiu się
o środki finansowe na realizację zadań publicznych
Powiatu Wodzisławskiego. W pierwszej części szko−
lenia przedstawiono informacje na temat ustawy
o działalności pożytku publicznego, jak również
omówiono wzór oferty na realizację zadań publicz−
nych oraz najczęściej popełniane przez organizacje
błędy w ofertach. Drugą część szkolenia stanowiły
warsztaty, podczas których uczestnicy wypełniali
wzór oferty mogąc w ten sposób zdobyć praktyczne
umiejętności w zakresie przygotowania oferty.
Warsztaty zorganizował Wydział Strategii i Rozwoju
Powiatu we współpracy z Biurem Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki.

2.2 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim realizuje
zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywności zawodowej zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2008 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem tych zadań
jest dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości
pracy oraz wzmacniania integracji oraz solidarności
społecznej. Współpraca urzędu z organizacjami
pozarządowymi jest prowadzona w zakresie zadań
wskazanych w ustawie, tj. organizowanie dla osób
bezrobotnych staży lub przygotowania zawodowego oraz
szkoleń. W I półroczu 2009 roku skierowano 21 osób
bezrobotnych na staże o łącznej wartości 82107 zł.

2.3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu 2009
roku przekazało środki z Powiatowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
38 848 zł na dziewięć zadań z zakresu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych.                                    (WSR)
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X Powiatowe Dni Kultury rozpoczęte

Uroczyste wręczenie Nagród Powiatu Wodzisławskiego
w Dziedzinie Kultury oraz Nagród i Wyróżnień Powiatu
w Dziedzinie Sportu przyznawanych przez Zarząd Powiatu
odbyło się 17 września br. w wodzisławskim hotelu Amadeus.

W czasie uroczystości uhonorowani zostali mieszkańcy powia−
tu wodzisławskiego, którzy swoją działalnością przyczynili się
do rozwoju oraz popularyzacji kultury i sportu nie tylko na tere−
nie naszego powiatu, ale i w całym kraju. Podczas tegorocznej
Gali wręczono 6 Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzi−
nie Kultury oraz 10 wyróżnień i 8 Nagród Powiatu Wodzisław−
skiego w Dziedzinie Sportu.

Nagrody z rąk Starosty Jerzego Rosoła, Wicestarosty Ta−
deusz Skatuły oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Euge−
niusza Wala w Dziedzinie Kultury odebrali:

• Ewa Wrożyna−Chałupska – Dyrektor Miejskiej i Powiato−
wej Biblioteki w Wodzisławiu Śląskim

• Czesława Somerlik – pracownik Urzędu Gminy w Marklo−
wicach,

• Urszula Santarius – założycielka i liderka zespołu "Familijo",
• Wanda Elżbieta Jankowska – działaczka Towarzystwa Śpie−

waczego "Cecylia" z Rydułtów i Towarzystwa Miłośników Ry−
dułtów, współredaktorka "Kluki",

• Krystian Dziuba – lider Chóru męskiego "Echo" w Radlinie,
członek władz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,

• Irena Sauer – emerytowana dyrektorka ośrodka kultury w
Wodzisławiu Śl., szefowa zespołu "Nie dejmy się" oraz "Jaskóli−
nek" – młodzieżowej sekcji ZPiT "Vladislavia",

11 września w muszli koncertowej WDK w Czyżowicach Damian Maj−
cherek – Etatowy Członek Zarządu otworzył IV edycję koncertu "Blues dla
niepełnosprawnych", tym samym rozpoczął tegoroczne X Powiatowe Dni
Kultury. Już po raz dziesiąty mieliśmy przyjemność zorganizować imprezy
kulturalne dla naszych mieszkańców.

W Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach gościliśmy zespół "Blueset",
a gwiazdą dnia był "Gang Olsena". Wokalistka zespołu Renia Wołkiewicz wraz
z muzykami zaśpiewała największe przeboje, m.in. "Aldona Jest Super!!!", "Cały
Jestem Happy", "Czuła jest noc" oraz "Uwierz Mi, Zacznij Żyć". W imprezie
uczestniczyło niemal 300 osób z instytucji zajmujących się pomocą osobom
niepełnosprawnym, w tym również duża grupa spoza terenu powiatu (m.in.
z Żor,. Mikołowa, Skoczowa i Knurowa), a także mieszkańcy Gminy Gorzyce.
Gorące słowa podziękowania kierujemy do wolontariuszy z II Liceum Ogólno−
kształcącego w Wodzisławiu Śląskim, którzy pomogli zadbać o bezpieczeń−
stwo i dobrą zabawę osób niepełnosprawnych.                                      (WSR)Gang Olsena czyli  Blues dla niepełnosprawnych

Gala Kultury i Sportu 2009

Koncert zespołu jazz band „Jazz Friends” podczas Gali Kultury i Sportu

Nagrody w Dziedzinie Sportu odebrali następując laureaci:
• Tomasz Sikora – zawodnik NGKS Dynamit Chorzów,
• Patryk Pawlaszczyk – żużlowiec RKM Rybnik, KM

Ostrów Wlkp.,
• Michał Mitko – żużlowiec RKM Rybnik,
• Artur Dzierwa – zawodnik KS Dragon Wodzisław Śl.,
• Arkadiusz Kozyra – zawodnik LKS Naprzód 32 Syrynia,
• Bogdan Milion – trener KS Dragon Wodzisław Śląski,
• Aleksandra Pustołka – trener UMKS Marklowice
• Czesław Rychlik – działacz sportowy.

Poza nagrodami wręczono także 10 wyróżnień w Dziedzi−
nie Sportu. Otrzymały je następujące osoby:

• Dagmara Szurek – zawodniczka UKS Ognisko Rydułtowy,
• Agata Stebel – zawodniczka UKS Ognisko Rydułtowy,
• Kacper Bilczewski – zawodnik UKS Ognisko Rydułtowy,
• Andrzej Kubica – zawodnik UKS Strzał Wodzisław Śląski,
• Dawid Blanik – zawodnik KS Dragon Wodzisław Śląski,
• Artur Ferens – zawodnik UMKS Marklowice,
• Dominika Bielecka – zawodniczka Międzyszkolnego Klubu

Sportowego w Wodzisławiu Śląskim,
• Sabina Śpiewak – zawodniczka Międzyszkolnego Klubu

Sportowego w Wodzisławiu Śląskim,
• Beata Sosna – trener UKS Strzał Wodzisław Śląski,
• Krzysztof Skorupa – trener Międzyszkolnego Klubu Spor−

towego w Wodzisławiu Śląskim.
Gala Rozdania Nagród w Dziedzinie Kultury i Sportu za−

kończyła się występem zespołu jazz band "Jazz Friends" zło−
żonego z absolwentów Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej
w Katowicach.                                                                   (WSR)Wyróżnieni w Dziedzinie Sportu
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Dnia 30 sierpnia 2009 r. odbył się organizowany przez Sta−
rostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim "XI Powiatowy
Rajd Rowerowy 2009 Wodzisław Śląski – Bluszczów".

lone obfitując w liczne zjazdy i podjazdy. Nad bezpieczeństwem
rowerzystów czuwali Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pszowie oraz członkowie Sekcji Turystyki Rowe−
rowej "Koło" przy TPP w Pszowie.

Po przybyciu na metę Damian Majcherek wręczył dyplomy
oraz pamiątkowe upominki najmłodszemu uczestnikowi – Ka−
milowi Szeremecie (1,5 roku) i najstarszemu uczestnikowi Adol−
fowi Gwoździkowi (80 lat). Podziękowanie otrzymał również
koordynator przejazdu całej grupy uczestników Paweł Kowol.

Organizatorzy zadbali również o to, by nikomu nie zabrakło
sił w drodze powrotnej do domu. Każdy z uczestników otrzy−
mał ciepły posiłek oraz napoje. W czasie odpoczynku po cięż−
kiej trasie każdy z uczestników mógł podziwiać kolorowy ko−
rowód dożynkowy, który prezentował się na okoliczność ob−
chodów Gminnych Dożynek w Bluszczowie.

Po zregenerowaniu sił wszyscy uczestnicy w rodzinnej at−
mosferze i z pozdrowieniem: "do zobaczenia za rok", udali się
w drogę powrotną.                                                               (BKT)

Rajd Rowerowy

Podczas rejestracji wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki i
buttony, które ufundowało Starostwo Powiatowe. Na starcie te−
gorocznego Rajdu stawiła się rekordowa liczba 180 uczestni−
ków gotowych do zmierzenia się z 25 kilometrową trasą, która
prowadziła z Wodzisławia Śląskiego przez Czyżowice, Koko−
szyce, Lubomię, Syrynię aż do Bluszczów.

Po powitaniu uczestników i uroczystym rozpoczęciu rajdu,
Damian Majcherek – Etatowy Członek Zarządu wraz z cykli−
stami stawił czoło górkom i pagórkom, których nie zabrakło na
trasie Rajdu. Podczas trasy nie zabrakło zaplanowanych przerw
na odpoczynek i pogłębienie wiedzy historycznej na tematy znaj−
dującego się na trasie rajdu zabytkowego kopca na granicy Sy−
ryni, Grabówki i Lubomi oraz pomnika św. Jana Nepomucena
w Bluszczowie. Trasa Rajdu przebiegała zarówno drogami as−
faltowymi jak i gruntowymi, przez tereny zabudowane oraz zie−

Uczestnicy Rajdu Rowerowego

Najmłodszy uszestnik Rajdu Rowerowego

Spotkanie autorskie z ks. prof. Jerzym Szymikiem, któ−
re odbyło się 17 września w Miejskiej i Powiatowej Bi−
bliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl., było kolejną im−
prezą zorganizowaną w ramach X Powiatowych Dni
Kultury. Gościa uroczyście powitał Starosta Jerzy Rosół.
W spotkaniu uczestniczył również Wicestarosta Tadeusz
Skatuła, a także władze miejskie oraz licznie zgromadzo−
na publiczność.

Ksiądz prof. Jerzy Szymik jest wybitnym teologiem
i poetą. Jego twórczość literacka nie ogranicza się jedynie
do poezji. Coraz większym zainteresowaniem czytelników
cieszą się reportaże ukazujące się na łamach "Gościa Nie−
dzielnego", a zebrane wszystkie w tomiku "Między ziemią
a niebem". Całokształt pracy twórczej, w której jego rodzin−
ne miasto Pszów zajmuje szczególne miejsce, jest bardzo
bogaty. Jego liczne publikacje stanowią swoistą promocję
Powiatu i całego regionu.

W trakcie spotkania ks. prof. Szymik recytował i oma−
wiał wybrane wiersze ze swojego dotychczasowego dorob−
ku jak i zaprezentował kilka utworów z nowego tomiku po−
ezji, który ukaże się w listopadzie. Każde spotkanie z twór−

Spotkanie z ks. prof. Jerzym Szymikiem

czością księdza przebiega w atmosferze "smakowania" sło−
wa, jego wartości i próby odkrywania w nim piękna. Rów−
nież i tym razem wieczór w bibliotece upłyną na obcowaniu
z pięknem poezji i próbą jej przybliżenia.                      (WSR)
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� OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA �
� 25 września Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zaprasza o godz.18.30 na otwarcie wystawy poplenerowej malarsko−fotograficznej pn:"ŚCIEŻKI,

OGRODY, PEJZAŻE ŚLĄSKA – PRZEMIANY 2009" O godz. 19.00 odbędzie się koncert kameralny Duetu Klezmerskiego RUACH.

� Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zaprasza mieszkańców powiatu 26 września br. godz. 17.30 na koncert z cyklu "Artyści Powiatu
Wodzisławskiego Mieszkańcom" w ramach Powiatowych Dni Kultury. Koncert odbędzie się w auli I LO w Wodzisławiu Śl. a wystapi artystka
Teatru Rozrywki w Chorzowie, sopranistka – Katarzyna Gojny wraz z towarzyszącymi jej artystami, m.in. znaną z programu TVN "Mam talent"−
Klaudią Walencik.

� 29 września br. o godz. 11.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl.,odbędzie się spotkanie z autorką Martą Fox
w ramach Powiatowych Dni Kultury.

� Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych początkujących instruktorów teatralnych oraz nauczycieli prowadzących
teatry szkolne do udziału w warsztatach teatralnych, które odbędą się w Wodzisławskim Centrum Kultury w dniach 14,21,28 listopada oraz 5
i 12 grudnia br. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

� Wszystkich artystów z terenu powiatu wodzisławskiego zachęcamy do wpisania się do Wirtualnej Bazy Twórców. W zamierzeniu ma to być
przestrzeń, w której każdy działający na terenie powiatu artysta będzie mógł bezpłatnie zaprezentować swoją twórczość i dorobek. W ramach
bazy mogą funkcjonować artyści reprezentujący następujące dyscypliny: malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, wzornictwo, rękodzieło itd.
Szczegóły na www.powiatwodzislawki.pl

� Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zachęca wszystkich prowadzących działalność gastronomiczną i noclegową na terenie powiatu
wodzisławskiego do zgłoszenia się do Bazy Noclegowo − Gastronomicznej. Szczegóły na www.powiatwodzislawki.pl

Powiatowo – Gminne Dożynki 2009

Tegoroczne Powiatowo−Gminne Do−
żynki odbyły się w pierwszą niedzielę
września, a ich gospodarzem była gmi−
na Lubomia. Obchody rozpoczęła uro−
czysta msza św. w kościele pw. Marii
Magdaleny w Lubomi, odprawiona
w intencji rolników z podziękowaniem
za tegoroczne plony.

Po mszy świętej barwny korowód do−
żynkowy ruszył, aby pokonać 6−cio km
trasę od Syryni przez Grabówkę do Lubo−
mi, mijając po drodze przepięknie przy−
strojone domostwa. Wszystkie wozy i plat−
formy przygotowane przez poszczególne
Gminy zachwycały pomysłowością i pro−
fesjonalizmem tak, że jury oceniające mia−
ło nie lada problem z dokonaniem właści−
wego wyboru.

Na boisku treningowym LKS "Silesia"
w Lubomi, gdzie nastąpiło uroczyste otwar−
cie dożynek, Starosta Powiatu Wodzisław−
skiego Jerzy Rosół oraz Wójt Gminy Lu−
bomia Czesław Burek podziękowali rol−
nikom za trud ich pracy oraz podtrzymy−
wanie rolniczej tradycji. Starosta Powiatu
Wodzisławskiego i Wójt Gminy Lubomia
z rąk tegorocznych starostów dożynkowych
odebrali symboliczne bochny chleba jako
owoce tegorocznych plonów i podzielili się
nim z mieszkańcami powiatu.

– Przepiękna polska tradycja nakazuje
dzielić się chlebem. Ten gest jest wyra−

Chleb dożynkowy

zem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia
z pomocą drugiemu człowiekowi. Ja rów−
nież chcę podzielić się chlebem z wszyst−
kimi mieszkańcami naszego Powiatu i
przybyłymi do nas gośćmi. Chciałbym,
aby ten podział był sprawiedliwy. Niech
chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w na−
szych gminach, naszym Powiecie i naszej
umiłowanej Ojczyźnie. – Powiedział Sta−
rosta Jerzy Rosół.

Podczas tegorocznych dożynek najlepsi
rolnicy z terenu powiatu otrzymali odzna−
czenia Ministerstwa Rolnictwa, a zasłużo−
nym rolnikom gminy i powiatu wręczone
zostały dyplomy. Licznie zebranym wi−
dzom czas umilał kabaret Prawdziwych
Mężczyzn z Nieboczów, zespół "Johanki"
kabaret "RAK" oraz zespół "Sumptuastic".
Występy artystyczne na scenie zamknęła
gwiazda wieczoru, zespół "Łzy".        (WSR)
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