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Powiatowe obchody Dnia Eduka−
cji Narodowej odbyły się 12 paź−
dziernika w ZS im. 14 Pułku Po−
wstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim. W trakcie  uroczystości
zostały wręczone m.in. Nagrody
Starosty Powiatu Wodzisławskiego
dla wyróżniających się dyrektorów
i nauczycieli powiatowych placówek
oświatowych.                           (str 2.) Nagrodzeni Nagrodą Starosty

W malowniczo położnej okolicy,
w zamku z przełomu XIX i XX wie−
ku ma siedzibę Dom Pomocy Spo−
łecznej w Wodzisławiu Śl., prowa−
dzony przez Zgromadzenie Sióstr
Opatrzności Bożej.  Funkcjonuje on
od 1951 roku. W zeszłym roku przy−
była do DPS w Jedłowniku Siostra
Halina (Zuzanna Modelska), która
objęła stanowisko dyrektora. Minął
rok, poprosiliśmy siostrę dyrektor
o rozmowę.                             (str. 3)
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VI Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Sporcie – ZSZ w Wodzisławiu Śl.

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Regionie w ramach V Powiatowych
Dni Regionu – ZSZ w Wodzisławiu Śl.

IX Turniej Samorządowców w Piłce
Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu
Wodzisławskiego  – MOSiR Radlin

II Powiatowy Przegląd Pieśni i Tańca
Śląskiego Przedszkolaków w ramach
V Powiatowych Dni Regionu
– Ośrodek Kultury w Lubomi

VI Powiatowy Konkurs Gawędziarski
„Pogodomy po naszymu”w ramach
V Powiatowych Dni Regionu
– Szkoła Podstawowa  w Lubomi

Serdecznie zapraszamy na kolejny
program informacyjny o Powiecie
Wodzisławskim, którego emisja od−
będzie się 13 listopada 2009 roku
w Telewizji Regionalnej TVT.

Dzień Edukacji Narodowej

Dom Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śl. Jedłowniku

Zapraszamy na Miejskie
i Powiatowe obchody
Dnia Niepodległości,

które odbędą się 11 listopada br.

W programie uroczystości o godz.
11.00 Msza św. w Kościele Wniebo−
wzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Wodzisławiu Śląskim, podczas
której poświęcony zostanie Sztan−
dar Powiatu Wodzisławskiego



Nr 8/paŸdziernik 2009

www.powiatwodzislawski.pl

2

Starosta Jerzy Rosół podziękował pedagogom za pracę i trud wło−
żony w wychowanie młodych pokoleń. – Z okazji święta w imieniu
władz chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, peda−
gogom, pracownikom oświaty wszystkich szczebli złożyć serdecz−
ne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Życzę,
aby codzienna praca, codzienne obowiązki były powodem do osobi−
stej satysfakcji, a młodzież darzyła Was szacunkiem i wdzięczno−
ścią za przekazaną wiedzę. Niech wdzięczność i szacunek waszych
podopiecznych da Państwu poczucie satysfakcji z pełnionej misji,
którą niewątpliwie jest zawód nauczyciela – zakończył Starosta.

• Lucyna Strączek – wicedyrektor ZSP w Wodzisławiu Śl.
• Grażyna Rojek – wicedyrektor PCKU w Wodzisławiu Śl.
• Wiesław Pawlica – kierownik szkolenia praktycznego ZSZ w Wo−
dzisławiu Śl.
• Henryk Wajsman – kierownik szkolenia praktycznego ZSP w Pszowie
• Lidia Greń−Sobel – nauczyciel ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl.
• Renata Szymaniec – nauczyciel ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl.
• Violetta Król – nauczyciel ZSP w Wodzisławiu Śl.
• Elżbieta Kącka – nauczyciel ZSP w Wodzisławiu Śl.
• Kornelia Granacka−Trzaska – nauczyciel ZSE w Wodzisławiu Śl.
• Tomasz Wardenga – nauczyciel ZST w Wodzisławiu Śl.
• Grzegorz Kamiński – nauczyciel ZST w Wodzisławiu Śl.
• Barbara Paruzel – nauczyciel PCKU w Wodzisławiu Śl.
• Artur Hausman – nauczyciel PCKU w Wodzisławiu Śl.
• Przemysław Grzybek – nauczyciel ZSP Nr 1 w Rydułtowach
• Alicja Pawliczek – nauczyciel ZSP Nr 2 w Rydułtowach
• Ewa Dziuk – nauczyciel ZSP w Radlinie
• Michalina Kowol – pedagog PPP w Wodzisławiu Śl.

Podczas uroczystości gratulowano także nauczycielom, którzy
otrzymali nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty oraz odznaczonym
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymały:

• Ilona Kotyrba – kierownik szkolenia praktycznego ZST w Wo−
dzisławiu Śl.
• Elżbieta Karczmarek−Wija – nauczyciel ZSE w Wodzisławiu Śl.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał

• Bogusław Nowak – nauczyciel ZST w Wodzisławiu Śl.

Dzień Edukacji Narodowej zastąpił tradycyjny Dzień Nauczy−
ciela i jest obchodzony w rocznicę powstania Komisji Edukacji Na−
rodowej, utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji Narodowej
była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce
i pierwszą tego typu instytucją w Europie.                             (WSR )

Dzień Edukacji Narodowej

Bogusław Nowak – nauczyciel ZST odbiera gratulacje od Stro−
sty Jerzego Rosoła

Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem przez władze
Powiatu Wodzisławskiego

Nagrody Starosty otrzymali:

• Anna Białek – dyrektor ZSP w Wodzisławiu Śl.
• Czesław Pieczka – dyrektor ZST w Wodzisławiu Śl.
• Danuta Mielańczyk – dyrektor ZSZ w Wodzisławiu Śl.
• Alina Kosowska−Hendzel – dyrektor ZSP Nr 2 w Rydułtowach
• Teresa Jakubiak – dyrektor PPP w Wodzisławiu Śl.
• Grażyna Majchrowska – dyrektor PODN w Wodzisławiu Śl.

16 października minęła pierwsza rocznica nadania imienia pa−
pieża Jana Pawła II Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach.
Z tej okazji odbyły się uroczystości, na które przybyły władze
Powiatu Wodzisławskiego i zaproszeni goście. Pod odsłoniętą
w ubiegłym roku rzeźbą Ojca Świętego i tablicą ku jego pamięci,
delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystości poprzedziła
msza św. odprawiona w kaplicy DPS−u.

Dom Pomocy Społecznej został założony w 1994 roku. Miesz−
ka w nim 218 pensjonariuszy i to właśnie oni wyszli z inicjatywą
nadania Domowi imienia papieża Jana Pawła II. To ich autorski
pomysł, do którego przygotowywali się kilkanaście miesięcy,
a my pomogliśmy w jego realizacji – wspomina dyrektor Ryszard
Nawrocki. Obchody rocznicowe były okazją do złożenia gratula−
cji i życzeń. W imieniu władz Powiatu Wodzisławskiego Starosta
Jerzy Rosół życzył wszystkim mieszkańcom, by budynek w dal−

Rocznica nadania imienia
Jana Pawła II
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

– Jan Paweł II

szym ciągu stanowił ich prawdziwy dom, by znaleźli w nim cie−
pło, życzliwość i upragniony spokój.

Po oficjalnej części wszyscy zaproszeni goście wraz z miesz−
kańcami DPS,spotkali się w auli widowiskowej, aby wysłuchać
koncertu zespołu kameralnego Ad libitum, znanego z licznych
występów w kraju i za granicą.                                              (WSR)
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– Proszę przybliżyć czytelnikom jaką działalnością zajmuje
się Dom w Jedłowniku?

– Dom jest placówką stałego pobytu dla młodzieży, a obecnie
również dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz
o sprzężonej niepełnosprawności. Zadaniem domu jest zapewnienie ca−
łodobowej opieki i wsparcia oraz możliwość korzystania przez miesz−
kanki, ze zgodnych z indywidualnymi potrzebami, form terapii. Obec−
nie przebywają u nas 53 wychowanki w wieku od 19−64 lat w 4 gru−
pach z różnym stopniem upośledzenia. U większości tych osób, oprócz
upośledzenia umysłowego mamy do czynienia z dodatkowymi proble−
mami somatycznymi w różny sposób ograniczającymi ich sprawność.

Mieszkanki podzielone są na grupy liczące od 12−15 osób tworząc
tzw. małe rodziny. W skład każdej grupy, oprócz mieszkanek, wchodzą
członkowie zespołu terapeutycznego, na czele z siostrą opiekunką, któ−
ra jest dyspozycyjna całą dobę dla podopiecznych stanowiąc element
zabezpieczenia i poczucia bezpieczeństwa. Wychowanki mieszkają
w pięknie odnowionych, wyposażonych pokojach dwuosobowych
z łazienkami. Układ wszystkich pomieszczeń dostosowany jest do stop−
nia niepełnosprawności mieszkających tam osób. Wychowanki same
dobierają sobie osoby do wspólnego użytkowania pokoi, dzielą się obo−
wiązkami, pomagają sobie wzajemnie w trudniejszych zajęciach oraz
otaczają opieką współlokatora w sytuacjach niedyspozycji fizycznej.
Dbamy o zaspokojenie potrzeb życiowych, zdrowotnych, edukacyj−
nych, terapeutycznych, kulturalnych, społecznych i religijnych.

– Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 paź−
dziernika 2005 r., w sprawie domów pomocy społecznej mówi
o określonych tym rozporządzeniem standardach. Jak siostry
poradziły sobie z dostosowaniem ośrodka do tych przepisów?

– Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. utrzymywany jest
przez Zgromadzenie oraz z budżetu państwa i powiatu, jak i środ−
ków pozyskiwanych inną drogą poprzez różne konkursy i projekty.

W ostatnim czasie przeprowadzono wiele remontów m.in.: wy−
mianę pokrycia dachowego na obu budynkach, zmodernizowanie
strychu i uzyskanie 7 pokoi mieszkalnych dwu i trzyosobowych
z łazienkami oraz pomieszczenie do zajęć terapeutycznych, remont
piwnic z zagospodarowaniem na pralnię i magazyny, adaptacja par−
teru na pokoje z łazienkami dla 12 mieszkanek, malowanie pomiesz−
czeń, wymiana kanalizacji, wyposażenie pokoi w nowe meble i ko−
nieczne sprzęty. Budynki są już dostosowane do obowiązujących
standardów, dlatego jeszcze w tym roku chcemy złożyć wymagane
dokumenty do wojewody, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie
domu w  oparciu o przyjęte przepisami standardy.

– Czy siostrze trudno było zaaklimatyzować się w nowym
otoczeniu?

– Od samego początku, od kiedy objęłam stanowisko dyrektora
DPS w Wodzisławiu Śl.  Jedłowniku, spotkałam się z ogromną życz−
liwością całego otoczenia. W codziennym załatwianiu spraw w urzę−
dach bądź innych instytucjach spotykam się z uprzejmością
i chęcią pomocy. Taka atmosfera mobilizuje do większego wysiłku
i wkładu w dalszy rozwój DPS. Chcemy, aby osoby, już i tak po−
krzywdzone przez życie, miały godne warunki do funkcjonowania
w społeczeństwie. Bardzo cieszy nas, że nasze podopieczne zapra−
szane są na różnego rodzaju spotkania, koncerty, imprezy, gdzie
integrują się z otoczeniem. Radość, jaką wnosi to w życie naszych
wychowanek, nie można określić żadna miarą.

– Każdy z nas ma plany, marzenia, które chciałby zrealizo−
wać. Jakie są plany siostry dyrektorki?

– Planów i marzeń jest wiele. Pierwszorzędnym jest wymiana
ogrzewania na bardziej oszczędne, zainstalowanie kolektorów sło−
necznych. Zmniejszając wydatki na podstawowe opłaty będzie moż−
na przeznaczyć więcej środków na zajęcia edukacyjne i terapeutycz−
ne dla wszystkich mieszkanek domu oraz na turnusy rehabilitacyjne.

– Dziękuję za rozmowę
– Lucyna Wojtas

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. Jedłowniku
Rozmowa z siostrą Haliną dyrektorką DPS w Jedłowniku

Dyrektorka DPS Wodzisław Śl. Jedłownik siostra  Zuzanna Modelska

Pomieszczenia dla mieszkańców DPS−u
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Głównym tematem obrad XXXVIII
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego była
problematyka ochrony środowiska
i przyrody. Tradycyjnie sesja odbyła się
w Powiatowym Centrum Konferencyj−
nym przy ul. Pszowskiej 92 a.

EKOLOGIA W POWIECIE
I WOJWÓDZTWIE

Obecny na wrześniowej sesji inspektor
Krzysztof Straszak, przedstawił w imie−
niu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, informację o stanie środowi−
ska na obszarze województwa śląskiego.
Radni zapoznali się z materiałem informa−
cyjnym, który w formie tabel i zestawień
przedstawiał m.in. wyniki badań czystości
powietrza, stanu rzek, gleb ornych czy bi−
lans ilości odpadów niebezpiecznych. In−
formację Zarządu Powiatu na temat ochro−
ny środowiska i przyrody w powiecie wo−
dzisławskim przedstawił Naczelnik Wy−
działu Ochrony Środowiska Janusz Wy−
leżych. Opracowany "Program Ochrony
Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego"
stanowi podstawowe narzędzie prowadze−

Uczestnicy szkolenia

nia polityki ekologicznej w powiecie. Re−
alizacja programu ma doprowadzić do po−
prawy stanu środowiska naturalnego, efek−
tywnego zarządzania środowiskiem oraz
zapewnić skuteczne mechanizmy chronią−
ce środowisko przed degradacją, jak rów−
nież stworzyć warunki dla wdrożenia wy−
magań obowiązującego w tym zakresie pra−
wa. Opracowanie określa też najważniej−
sze kierunki aktualnych działań takie jak:
wspieranie modernizacji dróg powiatowych

w zakresie budowy kanalizacji deszczo−
wych, nadzór nad zużyciem wody w wo−
dochłonnych dziedzinach produkcji w opar−
ciu o zasadę stosowania najlepszych do−
stępnych technik – BAT, przy wydawaniu
pozwoleń zintegrowanych dla przedsię−
biorstw oraz wspieranie przebudowy i bu−
dowy kanalizacji sanitarnych i deszczo−
wych dla budynków Powiatowych.

ZMIANA KATEGORII DRÓG
I DOTACJA DLA SZPITALA

Na sesji podjęto również uchwałę
w sprawie zaliczenia dróg nr 330 021S
– ul. Mikołaja Kopernika (od skrzyżowa−
nia z ul. Syrokomli 5005S do skrzyżowa−
nia z ul. Jastrzębską DW−933) i nr 330 140S
– ul. Leonida Teligi (od skrzyżowania z ul.
Armii Ludowej 5019S do skrzyżowania
z ul. Czarnieckiego 5020S) położonych na
terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, do
kategorii dróg powiatowych. Radni zdecy−
dowali także o podjęciu uchwały w spra−
wie przyznania dotacji w kwocie 400.000
zł publicznemu zakładowi opieki zdrowot−
nej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach" na zakup aparatu Rtg.

Treści pozostałych podjętych uchwał
można znaleźć w BIP−ie.                    (WSR)

WIEŚCI Z SESJI

W dniach 15−16 października 2009 r. odbyło
się kolejne szkolenie organizowane przez Re−
gionalny Ośrodek EFS z Rybnika pn.: "Za−
sada równości szans mężczyzn i kobiet w pro−
jektach PO KL. Standard minimum."

Standard
minimum

Szkolenie, które miało miejsce w Powiatowym
Centrum Konferencyjnym, obejmowało kwestie
związane z realizacją zasady równości szans obu
płci, która musi być zachowana w projektach
PO KL. Wszystkie kwestie omawiane podczas
warsztatów były wzbogacane o szereg przykładów
i odniesień do praktycznych aspektów przygotowa−
nia wniosku, a dodatkowo uczestnicy wykonywali
ćwiczenia, które pozwoliły na przekazanie istoty
problematyki związanej z równością płci. Udział
w szkoleniu umożliwił nabycie umiejętności sto−
sowania perspektywy równościowej w odniesieniu
do wszystkich etapów realizacji cyklu projektu.

W warsztatach udział brali pracownicy staro−
stwa, dyrektorzy szkół, przedstawiciele jednostek
powiatowych oraz organizacji pozarządowych.
Szkolenie było współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zainteresowanych uczestnictwem
w kolejnych szkoleniach dotyczących projektów
PO KL zapraszamy na stronę internetową
www.rybnik.roefs.pl .                                   (WSR)

W dniach od 7 do 8 października 2009 r. w Powiatowym Centrum Kon−
ferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbywały się dwudniowe warsztaty
"Od pomysłu do projektu" prowadzone przez Pana Wojciecha Wasilew−
skiego – trenera kluczowego Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku.

Podczas pierw−
szego dnia szkole−
nia omówione zo−
stały doświadczenia
z realizacji projek−
tów w poprzednim
okresie programo−
wania 2004−2006
oraz z obecnego
okresu 2007−2013
ze szczególnym
uwzględnien iem
nowowprowadzo−
nych zmian, a także
zasady formułowa−
nia celów w projekcie i konstruowania budżetu oraz przygotowywania har−
monogramu. Drugi dzień warsztatów obejmował samodzielne przygotowa−
nie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Każdy z uczestników brał udział w przygotowaniu poszczególnych
elementów projektu, a następnie prezentował efekty swojej pracy. Taki spo−
sób prowadzenia zajęć pozwolił na zastosowanie poznanych zasad teore−
tycznych w praktyce, a wspólne omawianie wniosków umożliwiło identyfi−
kację ewentualnych błędów i ich korektę. Dzięki temu liczne pomysły uczest−
ników warsztatów przerodziły się w konkretne założenia projektowe, które
mają szansę na realizację w przyszłości.                                               (WSR)

Od pomysłu do projektu

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Janusz Wyleżych
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Firma CTC Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach wspólnie
z Powiatem Wodzisławskim – Starostwem Powiatowym w Wo−
dzisławiu Śląskim realizuje projekt "Impuls do zmian. Partner−
stwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisław−
skiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Pod−
działania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i moderni−
zacyjnych w regionie. Celem projektu jest zawiązanie lokalnej
sieci współpracy i opracowanie Strategii Zarządzania Zmianą Go−
spodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

I  Rekrutacja beneficjentów i promocja projektu

Działania projektodawcy skoncentrowały się na spotkaniach
 z potencjalnymi beneficjentami projektu: jednostkami samorządu
terytorialnego, instytucjami rynku pracy, samorządami gospodar−
czymi i zawodowymi, partnerami społecznymi, pracodawcami
przechodzącymi procesy adaptacyjne i modernizacyjne, organiza−
cjami pozarządowymi. Ich zaangażowanie jest niezbędne do wy−
pracowania partnerskiego systemu zarządzania zmianą gospodarczą
i uzasadnione z punktu widzenia diagnozy różnych obszarów stra−
tegicznych np. zatrudnienia, przedsiębiorczości, edukacji. Równie
istotne znaczenie mają działania promocyjne skierowane do róż−
nych grup odbiorców prowadzone poprzez organizację konferen−
cji, ogłoszenia prasowe, ulotki, realizację filmu promującego wy−
pracowane dobre praktyki. Wszelkie informac je na temat projek−
tu można znaleźć na stronie internetowej stworzonej specjalnie na
potrzeby projektu – www.impulsdozmian.pl.

II  Badania i analiza

Znaczącym wsparciem dla efektywnej realizacji projektu jest
udział grupy badawczej: 20 instytucji, 100 pracodawców z tere−
nu powiatu, 50 pracodawców z terenu subregionu zachodniego
województwa śląskiego.

Obszary badawcze obejmują:
1. Opis sytuacji na lokalnym rynku pracy, zakres i jakość współ−

pracy podmiotów lokalnych, efektywność instrumentów sto−
sowanych w zarządzaniu rynkiem pracy.

2. Analizę potencjału gospodarczego powiatu.
3. Wpływ otoczenia na gospodarkę powiatu (analiza subregionu

zachodniego województwa śląskiego).
4. Jakość i warunki życia w powiecie.

Wszystkie badania prowadzone są przez pracowników nauko−
wych z doświadczeniem zawodowym w wybranej tematyce.

III  Opracowanie metodologii zarządzania zmianą
gospodarczą

W realizację zadania zaangażowani są przedstawiciele pod−
miotów lokalnych występujący w roli konsultantów dla eks−
pertów opracowujących metodologię, w wyniku czego zostaną
przygotowane dokumenty eksperckie, zawierające szczegóło−
we dane na temat:

1. Diagnozy obszaru i prognozy zmian gospodarczych.
2. Podmiotów, celów i narzędzi zmiany gospodarczej.
3. Instrumentów zarządzania zmianą gospodarczą.
4. Mierników monitorujących zmianę gospodarczą.
5. Metodologii prowadzenia prac nad Strategią Zarządzania

Zmianą Gospodarczą.

IV  Opracowanie partnerskiej strategii zarządzania
zmianą gospodarczą

Na tym etapie realizacji projektu zostaną przeprowadzone
warsztaty strategiczne z udziałem beneficjentów ostatecznych
dotyczące zarządzania zmianą gospodarczą, seminarium kon−
sultacyjne dotyczące założeń strategii, warsztaty branżowe
w obszarach: edukacja i nauka, przedsiębiorczość, samorząd
lokalny. Na podstawie zebranych materiałów przeprowadzo−
ne będą konsultacje Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą
z lokalnymi podmiotami oraz wypracowany ostateczny doku−
ment SZZG.

V  Opracowanie projektów partnerskich Lokalnych
Zespołów Projektowych
W ramach Lokalnych Zespołów Projektowych zostaną wy−

pracowane wspólne projekty realizujące kierunki Strategii Za−
rządzania Zmianą Gospodarczą. W tym celu zostanie zawiązane
partnerstwo, mające na celu opracowanie projektów w wybra−
nych obszarach strategicznych.

VI  Wsparcie edukacyjne partnerstwa lokalnego
Prowadzone będą działania wspierające beneficjentów osta−

tecznych w zarządzaniu zmianą gospodarczą. Zainteresowani
przedstawiciele instytucji, organizacji oraz przedsiębiorców
będą mogli wziąć udział w warsztatach o następującej tematy−
ce: zarządzanie zmianą i ryzykiem, pokonywanie barier w za−
rządzaniu, generowanie i wdrażanie innowacji oraz zarządza−
nie wiekiem.

Spotkanie rekrutacyjne w Wodzisławiu Śl.

Projekt "Impuls do zmian.
Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Forum Nieruchomości i Inwestycji Ziemi Wodzisławskiej

Beneficjenci projektu:

1. Urząd Gminy w Mszanie

2. Urząd Gminy w Godowie

3. Urząd Gminy w Gorzycach

4. Urząd Gminy w Lubomi

5. Urząd Gminy w Marklowicach

6. Urząd Miasta w Radlinie

7. Urząd Miasta w Rydułtowach

8. Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

9. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisła−
wiu Śląskim

10. Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie

11. Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim

12. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

13. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidar−
ność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Wodzisławiu
Śląskim

14. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Wodzisławiu
Śląskim

15. Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisła−
wiu Śląskim

16. Dom Przyjęć "Arkadia" w Radlinie

17. Związek Zawodowy Kobiet w Górnictwie z siedzibą w Pszowie

18. "Domi" Dominika Jordan w Wodzisławiu Śląskim

19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno−Usługowo−Handlowe "Jantar"
Sp. z o.o. w Pszowie

20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno−Handlowo−Usługowe Sprzę−
tu Pożarniczego i Ochrony "Fire−System" w Mszanie

Rezultaty projektu:

1. Konsolidacja działań instytucji, przedsiębiorców i partnerów
społecznych na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu oraz
zawiązanie partnerstwa lokalnego.

2. Opracowanie raportu diagnozującego i prognozującego zmia−
ny społeczno−gospodarcze w Powiecie Wodzisławskim.

3. Wypracowanie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla
Powiatu Wodzisławskiego.

4. Wypracowanie w ramach Lokalnych Zespołów Projektowych
projektów realizujących kierunki SZZG.

www.impulsdozmian.pl

Wraz z nowym rokiem szkolnym
Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego zaangażowało się
w projekt partnerski pod nazwą
„Building the common future” re−
alizowany w ramach programu Le−
onardo da Vinci.

Projekt jest przeznaczony dla uczniów
w wieku 16−19 lat i ma na celu podwyż−
szenie praktycznych umiejętności zawodo−
wych jego uczestników. Zwieńczeniem
współpracy między partnerami będzie
skonstruowanie nowoczesnych urządzeń
mechatronicznych. Koordynatorem projek−
tu „Building the common future” jest Ze−
spół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu
Śląskim, a pozostałymi partnerami są szko−
ły z włoskiej Genui oraz tureckiego mia−
sta Kayseri.

Pierwszym znaczącym działaniem
podjętym w związku z realizacją projek−
tu „Building the common future” była or−
ganizacja szkolenia z zakresu obsługi pro−
gramu Solid Edge. Szkolenie, które od−
było się na przełomie września i paździer−
nika, zorganizowało Powiatowe Centrum
Kształcenia Ustawicznego. Wzięli w nim

Program „uczenie się przez całe życie”

udział uczniowie i nauczyciele partner−
skich szkół – wodzisławskiego Zespołu
Szkół Zawodowych, tureckiej Arif Molu
z Kayseri oraz IPSIA Gaslini Meucci z
Genui. Podczas kursu nauczyciele Powia−
towego Centrum Kształcenia Ustawiczne−
go Michał Weczerek, Artur Hausman

oraz pełniąca rolę tłumacza Irena Pluta
zademonstrowali uczestnikom możliwo−
ści programu Solid Edge, który zostanie
wykorzystany przy projektowaniu pro−
duktów końcowych.

www.leonardo.zsz.wodzislaw.pl
(M. Kopczyński, nauczyciel PCKU)

Uczestnicy szkolenia
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� OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA �

� Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na konsultacje
w sprawie projektu "Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzą−
cymi działalność pożytku publicznego na 2010 r." Konsultacje odbędą się 4 listopada 2009 r. o godz. 16.00 w Powiatowym
Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a. Prosimy o potwierdzenie udziału w konsultacjach do
02.11.2009 r. pod numerem telefonu 412 09 41.

� 30 października br. na wodzisławskiej scenie zagrają aktorzy Teatru Polskiego z Bielska−Białej. Spektakl "Żyd" w reżyserii Roberta
Talarczyka wystawiony zostanie w Wodzisławskim Centrum Kultury o godz. 18.00.

� Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza do kina za 5 zł. Co wtorek do 22 grudnia o godz. 20.15 w Kinie Pegaz odbywają się
projekcje ciekawych obrazów filmowych. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

� Pragniemy poinformować, iż Kapituła Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zapra−
sza do udziału w XI edycji Nagrody dla instytucji lub osób wspierających rozwój polskiej kultury i ochronę jej dziedzictwa. Nominacji
mogą dokonać instytucje lub też – z ich rekomendacją – osoby fizyczne. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej
Fundacji. Wnioski przyjmowane są do 13 listopada 2009 r. www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6162.htm

� 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, fotogra−
fia, wzornictwo, rękodzieło itd. Szczegóły na www.powiatwodzislawski.pl

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

IV Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Wodzisławskiego

Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Rydułtowach w dniu 6 października 2009 r. gościła naj−
lepszych tenisistów stołowych szkół ponadgimnazjalnych
powiatu wodzisławskiego.

Chęć uczestnictwa w zawodach zgłosiło 8 reprezentacji, któ−
re rywalizowały w trzech kategoriach: dziewcząt, chłopców i na−
uczycieli. Tegoroczny Turniej zgromadził aż 32 miłośników po−
pularnego "ping ponga". Motywacji nie zabrakło nikomu, ponie−
waż każdy zdobyty punkt indywidualnie przybliżał drużynę do
sukcesu w generalnej klasyfikacji zespołowej.                   (BKT)

Klasyfikacja zawodników znajduje się na stronie
www.powiatwodzislawski.pl. Uczestnicy Turnieju Tenisa Stołowego

Kryta pływalnia MOSiR "Centrum" w Wodzisławiu Śl.
na osiedlu 1 Maja po raz kolejny stała się areną sportowych
zmagań szkół ponadgimnazjalnych w pływaniu. Była to już
VI edycja "Drużynowych Zawodów Pływackich Szkół Po−
nadgimnazjalnych o Puchar Starosty Powiatu Wodzisław−
skiego", których organizatorami było Starostwo Powiato−
we w Wodzisławiu Śląskim wraz z Zespołem Szkół Ponad−
gimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim.

W tegorocznej edycji wzięło udział 7 reprezentacji szkół po−
nadgimnazjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego. Ucznio−

Drużynowe Zawody Pływackie Szkół Ponadgimnazjalnych
o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

wie startowali w kategoriach dziewcząt i chłopców, rywalizując
w konkurencjach indywidualnych stylem klasycznym, grzbieto−
wym, motylkowym oraz dowolnym, jak również w konkuren−
cjach zespołowych stylem dowolnym oraz klasycznym na dy−
stansie 50 metrów. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów
czuwał kierownik zawodów – Witold Swoboda. Najlepsi zawod−
nicy w kategoriach indywidualnych i grupowych otrzymali me−
dale, dyplomy oraz nagrody, szkoły z największą liczbą punk−
tów puchary. Klasyfikacja zawodników dostępna jest na stronie
www.powiatwodzislawski.pl                                             (WSR)
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X Powiatowe Dni Kultury dobiegły końca
W tym roku, obok cyklicznego koncertu

"Blues dla Niepełnosprawnych", który odbył
się w Czyżowicach, za pośrednictwem Miej−
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
uczestniczyliśmy w spotkaniach autorskich
z ks. prof. Jerzym Szymikiem i pisarką
Martą Fox. Nie lada wrażeń dostarczył nam
także Przegląd Zespołów Folklorystycznych
w Godowie czy koncert z cyklu Artyści Po−
wiatu Wodzisławskiego Mieszkańcom.
� Spotkanie autorskie, którego gwiazdą
była Marta Fox, autorka wierszy oraz
prozy dla młodzieży i dorosłych, odbyło
się 29 września 2009 w Miejskiej i Powia−
towej Bibliotece Publicznej w Wodzisła−
wiu Śl. Pisarka zaprezentowała fragmenty
z książki pt.: "Karolina XL", która swoją pre−
mierę miała w maju br. Zachęcała do prze−
czytania innych pozycji z cyklu, m.in. "Kaś−
ka Podrywaczka", "Batoniki Always mięk−
kie jak deszczówka", "Agaton−Gagaton: jak
pięknie być sobą" czy "Firma Agaton−Ga−
gaton: wypróbuj bez szorowania". Autorka
opowiedziała także skąd wzięło się jej za−
miłowanie do pisania, z jakiej inspiracji po−
wstała jej pierwsza pozycja dla młodzieży.

Drugi dzień Przeglądu otworzył zespół
"Ballada" z Godowa, który zaprezentował
"Wczora była niedziela", "Pognała wołki"
i "Och mój miły Boże". Następnie wystąpiły
"Gospodynki" z Krostoszowic, "Podbuczan−
ki", "Syryniczki", "Mszanianka", "Połomian−
ka" i "Melodia" ze Skrbeńska. Na zakończe−
nie wystąpił zespół "Kalina" z Łazisk pod kie−
rownictwem Pani Danuty Gajdosz. Zespół wy−
konał kilka piosenek biesiadnych, w tym po−
wszechnie znaną "Szła dzieweczka do lasecz−
ka" czym porwał wszystkich do wspólnego
śpiewania, a następnie zaprezentował program
artystyczny na temat górników poprzedzony
minutą ciszy dla uczczenia ofiar katastrofy
w KWK Wujek−Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej.

Na zakończenie obu dni Przeglądu orga−
nizatorzy wręczyli okolicznościowe statuet−
ki i dyplomy. Były też pamiątkowe wspól−
ne zdjęcia. Wszyscy tegoroczni uczestnicy
wyrazili chęć uczestnictwa w przyszłorocz−
nym Przeglądzie.
� Na zakończenie X Powiatowych Dni Kul−
tury, prawdziwą ucztę kulturalną zapewnili
nam Artyści Powiatu Wodzisławskiego kon−
certem dla mieszkańców. Jako pierwsza wy−
stąpiła wodzisławianka
Katarzyna Gojny, któ−
ra wykonała cztery dra−
matyczne utwory z po−
wstającej aktualnie płyty
zawierającej greckie
kompozycje m.in. Mono−
sa Loizosa, Stavrosa Ko−
ugioumtzisa i Apostolo−
sa Kaldarasa w aranżacji
Odysseasa Konstantino−
poulosa. Artystka wyko−
nała również utwory Mi−
kisa Theodorakisa.

Uczestnicy pierwszego dnia Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 2009

Spotkanie autorskie z Martą  Fox

Prawdziwym przeżyciem było wysłu−
chanie zaśpiewanego przez Katarzynę Goj−
ny klasycznego tematu musicalu Andrew
Lloyd Webera "Cats" – "Memory", do któ−
rego zatańczył znany z "You can dance"
Kryspin Hermański.

W dalszej części artyści chorzowskiego
Teatru Rozrywki – Janusz Kruciński i Mar−
ta Florek zaprezentowali widzom utwory z
musicali "Jekyll & Hyde", "Oliver"i "Man of
La Mancha" czy nieobecnego jeszcze na pol−
skich scenach "Notre Dame de Paris".

W części rozrywkowej Klaudia Walen−
cik i pozostali artyści zaprezentowali wspa−
niałe interpretacje polskich i zachodnich
standardów jak np. "Prawdziwych cyganów
już nie ma", "List", "Polska Madonna" czy
"Moja miłość największa". Kryspin Her−
mański wykonał wspaniały taniec do "Apo−
logise" zespołu One Republic. W wielkim
finale wszyscy artyści wykonali mega hit
– "Time to say goodbye", a Klaudia Walen−
cik w piosence "Dłoń", którą zawojowała
program telewizyjny "Mam talent", po raz
kolejny udowodniła, że posiada niesamowite
możliwości wokalne.                        (WSR)

� W ramach Powiatowych Dni Kultury 23
i 24 września w Ośrodku Kultury w Godo−
wie po raz dziesiąty odbył się Powiatowy
Przegląd Zespołów Folklorystycznych.
W tym roku wystąpiło 19 zespołów z tere−
nu powiatu wodzisławskiego. Pierwszego
dnia na deskach estrady gościli "Familijo"
ze Skrzyszowa, "Czyżowianki", "Rogowian−
ki", "Bluszcz", "Bełszniczanki" z Bełszni−
cy, "Olzanki" z Olzy, "Gorzyczanki", "Mar−
klowianki", "Pszowiki", "Turzanki" i "Nie
dejmy się" z Wodzisławia Śląskiego. Przez
cztery godziny sala widowiskowa ośrodka
kultury w Godowie rozbrzmiewała muzyką
i śpiewem, a nieraz też śmiechem wywoła−
nym prezentowanymi skeczami. Wszystko
to w miłej biesiadnej atmosferze, o którą
zadbało Starostwo Powiatowe w Wodzisła−
wiu Śląskim i Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Godowie.

Wykonawcy koncertu z cyklu Artyści Powiatu Wodzisławskie−
go Mieszkańcom


