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"Mistrzostwa Powiatu Wodzisławskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce
Nożnej Halowej Chłopców i Dziewcząt"
– finał  (ZSE w Wodzisławiu Śl.)

V"Międzynarodowy Mikołajkowy
Turniej Piłki Halowej"
(Zespół Szkolno Przedszkolny
w Gorzyczkach)

"Powiatowe Mikołajki"
(Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Godowie)

"Boże Narodzenie na granicy miast
i kultur" (SOSW w Wodzisławiu Śl.)

Promocja broszurki z cyklu
"Zabytki Powiatu Wodzisławskiego"
(MPBP w Wodzisławiu Śl.)

Poświęcenie Sztandaru
Powiatu Wodzisławskiego

11 listopada to Dzień Święta Narodowego obchodzony w tym roku w 91. roczni−
cę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas mszy św. sprawowanej za
Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu
Śl., poświęcony został Sztandar Powiatu Wodzisławskiego.                          (str. 2)

Z okazji Barbórki pragniemy złożyć
wszystkim górnikom, pracownikom kopalń
i ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślno−
ści oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecz−
nej pracy. Niech Święta Barbara nieustannie
strzeże Was i Wasze rodziny, zapewniając
poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowe−
go i pewności dnia jutrzejszego. Szczęść Boże
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Serdecznie zapraszamy na kolejny program informacyjny
o Powiecie Wodzisławskim, którego emisja odbędzie się
4 grudnia 2009 roku w Telewizji Regionalnej TVT.
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Dzień Niepodległości
Miejskie Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się
zbiórką delegacji pod Urzędem Stanu Cywilnego, skąd na
czele z orkiestrą dętą przemaszerowano do kościoła na mszę
świętą, która została odprawiona przez księdza Dziekana
Bogusława Płonkę.

Podczas mszy poświęcony został nowy Sztandar Powiatu Wo−
dzisławskiego ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Wodzisław−
skiego w 10−lecie Powiatu Wodzisławskiego. Kolejnym punktem
programu był przemarsz pod pomnik Bohaterów Powstań Śląskich,
przemówienie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego i złoże−
nie przez delegacje kwiatów. W uroczystościach udział wzięli par−
lamentarzyści, władze Powiatu Wodzisławskiego, władze miejskie,
radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele instytucji, organizacji
kombatanckich, stowarzyszeń, młodzież szkolna i mieszkańcy na−
szego powiatu. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta Stowarzysze−

Delegacja z wizytą w Recklinghausen
Delegacja Powiatu Wodzisławskiego, na

zaproszenie niemieckiego partnera, w dniach
od 25 do 28 października 2009 r. złożyła wi−
zytę w Powiecie Recklinghausen. Jerzy Rosół
– Starosta Powiatu Wodzisławskiego, Euge−
niusz Wala – Przewodniczący Rady Powia−
tu Wodzisławskiego oraz Przemysław Po−
deszwa – Kierownik Referatu Współpracy
i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Wo−
dzisławiu Śląskim wzięli udział w Posiedze−
niu Konstytucyjnym Rady Powiatu Recklin−
ghausen. Podczas uroczystości, na której za−
przysiężony został nowy Starosta Powiatu

nia Muzyczno−Kulturalnego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju pod
dyr. Ryszarda Uchera, Jednostka Strzelecka 2023 "Strzelec" oraz
licznie zgromadzone poczty sztandarowe.                         (WSR)

Uroczystość obchodów 11 Listopada

– Cay Süberkrüb oraz nowo wybrana Rada
Powiatu Recklinghausen. Krótkie przemó−
wienie wygłosił także Starosta Jerzy Rosół.

Podczas pobytu delegacje (w Recklin−
ghausen obecna była także delegacja z Po−
wiatu Sörmland ze Szwecji) mogły omówić
m.in. planowane na przyszły rok przedsię−
wzięcia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Po−
wiecie Wodzisławskim oraz obchody Stoli−
cy Kulturalnej Europy 2010 w Zagłębiu
Ruhry. Jednym z punktów wizyty było zwie−
dzenie Nowego Kolegium Zawodowego
Maxa Borna w Recklinghausen. Szkoła ta,

kształcąca głównie w kierunkach technicz−
nych, jest zainteresowana nawiązaniem
współpracy ze szkołami z zagranicy. Warto
podkreślić, że nowa siedziba tej placówki
została oddana do użytku wraz z początkiem
bieżącego roku szkolnego. Delegacje ze
Szwecji i Polski miały także możliwość zwie−
dzenia obiektu znajdującego się na liście
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNE−
SCO – Kopalni Zollverein w Essen, która
w przeszłości nazywana była "najpiękniejszą
kopalnią całego Zagłębia Ruhry", a dzisiaj peł−
ni funkcje turystyczno−usługowe.       (WSR)

Sesja konstytucyjna Rady Powiatu Recklinghausen i przekaza−
nie lampki górniczej Staroście Cayowi Süberkrübowi Spotkanie z nadburmistrzem miasta Münster, Markusem Lewe

Sztandar Powiatu Wodzisławskiego składa się z dwóch zszytych ze sobą pła−
tów w kształcie kwadratu obszytych (z wyjątkiem boku przytwierdzonego do
drzewca) złotą frędzlą. Główny płat sztandaru, czyli awers jest koloru białego.
Na jego środku został umieszczony herb Powiatu Wodzisławskiego, czyli
w błękitnym polu tarczy późnogotyckiej złota głowa orła górnośląskiego ze zło−
tym orężem, pod którą znajduje się dolna połowa róży w kolorze złotym
o czerwonym środku i zielonych listkach, natomiast po bokach głowy orła znaj−
dują się dwie srebrne lilie. Wokół herbu Powiatu umieszczono czerwony napis:
"POWIAT WODZISŁAWSKI". Płat lewy, czyli rewers jest czerwony. Pośrodku
wprost na płacie umieszczono wizerunek godła Państwa Polskiego−ukorono−
wany Orzeł Biały. Drzewce sztandaru zwieńczone są głową orła górnośląskiego
nawiązując w ten sposób do herbu Powiatu Wodzisławskiego.Sztandar Powiatu Wodzisławskiego (awers i rewers)
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Posiedzenia Polsko−Niemieckiej Grupy Roboczej w ELMSHORN

XXXIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbyła się 29
października 2009 r., tym razem w auli Zespołu Szkół im. 14
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Tematem prze−
wodnim była analiza funkcjonowania placówek oświatowych,
dla których Powiat jest organem prowadzącym i dotującym.

Obradom sesji mogła przysłuchi−
wać się licznie zgromadzona młodzież
szkół ponadgimnazjalnych. Sprawoz−
danie na temat funkcjonowania oświa−
ty przedstawiła Naczelnik Wydziału
Oświaty Edyta Glenc. Od 10 lat Po−
wiat Wodzisławski jest organem pro−
wadzącym dla 13 szkół i placówek
oświatowych. W 9 zespołach szkół
młodzieżowych funkcjonuje 208 od−
działów z podziałem na: 63 oddziały
w liceach ogólnokształcących, 86 od−
działów w technikach, 14 oddziałów
w liceach profilowanych, 37 oddzia−

łów w zasadniczych szkołach zawodowych, 5 oddziałów w tech−
nikach uzupełniających, 3 oddziały w szkołach policealnych.
W szkołach dla dorosłych funkcjonuje 40 oddziałów. W okresie
10 lat realizowano zadania, które zmieniły oblicze szkół ponad−
gimnazjalnych. Zrealizowano nie tylko plany związane z poprawą
infrastruktury szkół i placówek, ale także wprowadzano w życie
przemiany strukturalne ustroju szkolnego. Wszystkie szkoły po−
siadają nowoczesne pracownie komputerowe, wyposażone w
sprzęt najnowszej generacji a także pracownie multimedialne.
Coraz lepsza baza dydaktyczna idzie w parze z sukcesami uczniów

WIEŚCI Z SESJI

Konsultacje programu współpracy
4 listopada 2009 roku o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum
Konferencyjnym odbyły się konsultacje "Programu Współpra−
cy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz−
nego na 2010 rok".

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji poza−
rządowych, przedstawiciele jednostek oraz komórek organizacyjnych
Starostwa, którzy prowadzą współpracę z organizacjami pozarządo−
wymi. Barbara Jasińska−Musik – Zastępca Naczelnika Wydziału
Strategii i Rozwoju Powiatu przedstawiła główne założenia Progra−
mu Współpracy, jak również listę zagadnień priorytetowych na 2010
rok. Na wniosek organizacji pozarządowych do proponowanego pro−
jektu Programu do listy zagadnień priorytetowych dopisano realiza−
cję zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska oraz zmieniono
zapisy dotyczące zadań z zakresu sportu lub rekreacji oraz
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.                        (WSR)

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, które potwierdzają
dobrze realizowany proces dydaktyczny. Również odpowiednio re−
alizowana polityka wspierania uczniów w rozwoju ich zaintereso−
wań, przyczyniły się do osiągnięć i sukcesów uczniów w konkur−
sach, olimpiadach i turniejach przedmiotowych. W dalszej części
obrad sesji Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie wyrażenia za−
miaru przystąpienia do realizacji w 2010 roku projektu dotyczące−
go budowy kompleksu sportowego z zapleczem socjalnym przy Ze−
spole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.,
przy ul. Szkolna 1 w ramach Programu "Moje boisko – Orlik 2012".
Radni zdecydowali także o podziale środków Państwowego Fun−
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw−
nych. Pozostałe podjęte uchwały podczas obrad XXXIX dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej.                      (WO, WSR)

22 i 23 października br. Wicestarosta
Tadeusz Skatuła i Donata Malińska
– Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju
Powiatu wzięli udział w posiedzeniach Pol−
sko – Niemieckiej Grupy Roboczej
w Elmshorn. Podczas spotkań Przewodni−
czący Janusz Marszałek – prezydent
Oświęcimia omówił sprawy związane ze
współpracą partnerską w Radzie Gmin i Re−

gionów Europy (CERM) na szczeblu euro−
pejskim. Między innymi poruszono spra−
wę organizacji Europejskiego Kongresu
Miast Partnerskich w 2011 roku, o którego
organizację ubiega się Rybnik wraz z inny−
mi miastami Subregionu.

Przewodniczący przybliżył także rolę
Rady Gmin i Regionów Europy w realizacji
programu Europa dla Obywateli, umożliwia−

jącego rozwój współpracy samorządowej
w odniesieniu do społeczeństwa obywatel−
skiego. Wiele uwagi przeznaczono na prze−
dyskutowanie tematu związanego z Polsko−
Niemiecką Nagrodą Samorządową. Będzie
ona przyznawana samorządom w formie sta−
tuetki, natomiast dla organizacji pozarządo−
wych zostanie sfinansowana ze środków Mi−
nisterstwa Pracy.                                (WSR)

Młodzież uczestnicząca w obradach sesji Rady Powiatu Wodzi−
sławskiego

Konsultacje Programu Współpracy

Naczelnik Wydziału
Oświaty Edyta Glenc
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Dzień Pracownika Socjalnego
"Dobro nie jest pisane na twarzy,

Dobro jest światłem w sercu"
(Kahil Gibran)

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada jest
świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w
szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świad−

Kampania "Biała Wstążka" w Powiecie Wodzisławskim
Podczas sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25.11.2009 r. nastąpi in−
auguracja kamapnii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzi−
nie "Biała Wstążka" pod hasłem "Tu i teraz przełam przemoc". Celem kampa−
nii jest społeczna debata i dyskusja na temat przemocy wobec kobiet oraz wspie−
ranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania została stworzona przez
mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Zmierza do włączenia
ich w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Serdecznie zapraszamy wszyst−
kich chętnych do przyłączenia się do kampanii i jej propagowania.

Działania prowadzone przez Powiat
Wodzisławski w ramach kampanii
"Białej Wstążki":

1. Spotkanie z udziałem osobób z życia po−
litycznego i społecznego oraz mediów,
podczas którego Ambasadorowie kampa−
nii symbolicznie zostaną odznaczeni białą
wstążką.

2. Promowanie przesłania kampanii po−
przez: kolportaż ulotek oraz plakatów.
Udział osób zajmujących się przeciwdzia−
łaniem przemocy w rodzinie w audycjach
telewizyjnych i radiowych.

3. Spotkanie z Radą Młodzieży Powiatu
Wodzisławskiego w celu opracowania
programu profilaktyki przemocy dla
szkół średnich.

4. W placówkach oświatowych naszego po−
wiatu odbywać się będą zajęcia edukacyj−
ne skierowane do młodzieży gimnazjalnej
na temat przeciwdziałania przemocy.

Działania towarzyszące kampanii:

• prowadzenie warsztatów dla szkół pod−
stawowych i gimnazjalnych pt.: "Przeciwdzia−
łanie przemocy w grupach rówieśniczych",

• szkolenie dla pedagogów pt.: "Agresja
i przemoc w środowisku szkolnym dzieci,
które doznały odrzucenia ze strony rodzi−
ców biologicznych",

• interdyscyplinarne szkolenie pt.:
"Prezentacja wdrażanego w powiecie wo−

dzisławskim modelu oddziaływań korek−
cyjno−edukacyjnych wobec osób stosują−
cych przemoc w rodzinie" mające na celu
zaznajomienie specjalistów z realizowa−
nym przez PSOW programem korekcyjno−
edukacyjnym,

• Trening Zastępowania Agresji skiero−
wany do dzieci i młodzieży.             (WSR)

5. Prezentowanie w ramach cyklu spotkań
szkoleniowych skierowanych do specja−
listów, tj. kuratorów sądowych, policjan−
tów, pracowników socjalnych programu
korekcyjno−edukacyjnego realizowanego
przez PSOW.

6. Spotkanie z przedstawicielami gmin nasze−
go powiatu w celu opracowania założeń
związanych z budowaniem lokalnego syste−
mu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

czy fakt, że święto to sformalizowano wprowadzając do usta−
wy o pomocy społecznej zapis, iż "dzień 21 listopada ustana−
wia się Dniem Pracownika Socjalnego" (art.121, ust. 4) Usta−
wowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia
pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i zna−
czenia ich służby dla społeczeństwa oraz pewnym sposobem
promowania zawodu pracownika socjalnego.

Doceniając trud pracy, należy podkreślić, iż pełnienie roli
pracownika socjalnego wymaga nie tylko wysokich kwalifi−
kacji i profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych zadań,
ale przede wszystkim ogromnej wrażliwości, wyrozumiało−
ści i chęci niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji mate−
rialnej i osobistej. Pracownicy pomocy społecznej wykonują
szczególnie odpowiedzialną pracę, na co dzień stykając się z
ubóstwem, bezrobociem, przemocą i bezradnością, pomaga−
jąc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
Z tej okazji 23 listopada w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie odbyły się uroczystości, które rozpoczęła msza świę−
ta odprawiona w intencji pracowników służb społecznych
Powiatu Wodzisławskiego.

Podczas spotkania z pracownikami, Kierownik Powiatowego
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – Celina Uherek−Biernat zrefe−
rowała zjawiska dotyczące przemocy na terenie powiatu wodzi−
sławskiego, a na zakończenie wyświetlony został film poświęco−
ny działaniom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.                   (WSR)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
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Zespół Szkół Technicznych najlepszy
w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym
Śląski Związek Sportowy i Kuratorium Oświaty w Katowicach
corocznie organizują Wojewódzkie Współzawodnictwo Spor−
towe. Po raz drugi, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śl. w tej rywalizacji okazał się najlepszy i tym samym zajął
I miejsce w kategorii chłopców w Wojewódzkim Współzawod−
nictwie Sportowym Szkół i Klubów SZS o Puchar Śląskiego
Kuratora Oświaty za rok szkolny 2008/2009.

Puchar oraz dyplomy zostały wręczone 26 października 2009 r.
w Czechowicach−Dziedzicach podczas uroczystej inauguracji spor−
towego roku szkolnego 2009/2010 oraz podsumowania Wojewódz−
kiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Klubów Szkolnego
Związku Sportowego. Współzawodnictwo obejmuje 12 dyscyplin
sportowych, które drogą eliminacji, finału powiatowego, zawodów
rejonowych, półfinału i finału wojewódzkiego wyłoniły najlepsze
drużyny i zawodników w województwie śląskim. Do punktacji
współzawodnictwa zalicza się pięć dyscyplin, w których dana szkoła
uzyskała najwyższe wyniki.                                                   (WSR)

28 października w Po−
wiatowym Centrum Konfe−
rencyjnym odbyło się uro−
czyste spotkanie z dyrekcją,
nauczycielami i uczniami
ZST. Pasmo sukcesów szko−
ły, w której dominują kierun−
ki techniczne nie mogło po−
zostać niezauważone, dlate−
go na uroczystości w Zespo−
le Szkół Technicznych w
Wodzisławiu Śląskim poja−
wiło się wielu znakomitych
gości. Swoją obecnością uro−
czystość uświetnił wielolet−
ni dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisła−
wiu Śląskim, dziś Poseł na
Sejm Rzeczpospolitej – Ry−
szard Zawadzki. Życzenia
i gratulacje złożył Damian

Już po raz dziesiąty uczniowie wszystkich typów szkół z terenu
powiatu wodzisławskiego wzięli udział w turnieju wiedzy o Unii
Europejskiej "Europa nasz wspólny dom", zorganizowanym
przez Wodzisławskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej.

Tegoroczna edycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od−
była się 30 listopada br. w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śl. W turnieju udział wzięły dwuosobowe
drużyny z 10 szkół ponadgimnazjalnych. Zespoły w pierwszej czę−
ści otrzymały do rozwiązania test złożony z 85 pytań oraz krzyżów−
kę. W wyniku tych eliminacji wyłoniono do finałowej rywalizacji
trzy drużyny. Najlepsza okazał się po raz czwarty z rzędu drużyna
gospodarzy czyli I LO w Wodzisławiu Śl.: Michał Mrozek i To−
masz Pojda. Wyprzedzili oni drużynę Zespołu Szkół Ponadgimna−
zjalnych z Wodzisławia Śl.: Jakuba Chocyka i Jana Graczyka.
III miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych: Adrian
Jędryka i Marek Trojański. Honorowy patronat nad imprezą objął

„Europa nasz wspólny dom”

Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk. Główną nagrodę, wy−
jazd do Brukseli, ufundowała posłanka Małgorzata Handzlik,
a pozostałe nagrody dla zwycięzców ufundowało m.in. Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.                                      (WSR)

Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

Majcherek – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, który w imieniu
Zarządu Powiatu, na ręce Dyrektora, przekazał nagrodę pieniężną
na zakup sprzętu sportowego. W spotkaniu udział wzięli również:
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Krystyna Szymiczek, Na−
czelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego – Edyta Glenc
oraz Radny Rady Powiatu a jednocześnie nauczyciel Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – Grzegorz Kamiński oraz
inni goście współpracujący z placówką i wspomagający rozwój
młodzieży ZST. Najważniejszym jednak punktem programu było
uhonorowanie tych, dzięki którym szkoła techniczna staję się po−
tęgą sportową czyli uczniów. Młodzi sportowcy wyróżnieni zo−
stali dyplomami dyrektora szkoły oraz koszulkami ufundowany−
mi przez Starostwo Powiatowe. Nie zapomniano również o współ−
autorach sukcesów sportowych. Nauczyciele wychowania fizycz−
nego oprócz listów gratulacyjnych wręczonych przez dyrektora
szkoły, otrzymali również, ufundowane przez członka zarządu
MKS Odra Wodzisław, komplety odzieży sportowej. Szczególne
uznanie należy się Robertowi Salachowi z klasy maturalnej
o profilu informatycznym w kategorii najlepszy sportowiec ZST,
który został wyróżniony dyplomem oraz koszulką z nadrukiem upa−
miętniającym zdobyty tytuł.                                                  (ZST, WSR)

Najlepszy sportowiec ZST Robert
Salach otrzymuje gratulacje od Dy−
rektora szkoły

Sportowcy wyróżnieni w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym
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„Wyobraźnia ważniejsza od wiedzy”

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim
a) w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Sonia Szymanek z Zespołu Szkół w Mszanie
II miejsce: Zuzanna Dobisz z Gimnazjum w Marklowicach

III miejsce: Karolina Progus z Gimnazjum w Marklowicach
b) w kategoriiszkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Agata Jeleń z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
II miejsce: Agnieszka Sitko z II LO w Wodzisławiu Śląskim

III miejsce: Katarzyna Pustelny z ZSZ w Wodzisławiu Śląskim

Klasyfikacja Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Władca wyobraźni"
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego

a) w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Sonia Szymanek z Zespołu Szkół w Mszanie

II miejsce: Zuzanna Dobisz z Gimnazjum w Marklowicach
III miejsce: Angelika Adamczyk z Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
Wyróżnienia: Aleksandra Olszyna – Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Magdalena Bednorz – Zespół Szkół w Mszanie
b) w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Dawid Wita z ZST w Wodzisławiu Śląskim
II miejsce: Kamila Kowalska z ZST w Wodzisławiu Śląskim

III miejsce: Lidia Sosna z ZSP w Wodzisławiu Śląskim

Klasyfikacja Powiatowego Konkursu Plastycznego na opowiadanie fantasy
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego:

a) w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Jeremi Somerla – Gimnazjum w Lubomi

II miejsce: Dominika Botorek – Gimnazjum w Lubomi
III miejsce: Andrzej Serwotka – Sportowe Gimnazjum nr 2 w Radlinie
Wyróżnienie: Katarzyna Klusaczyk – Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

b) w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Patryk Malczok – LO nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

II miejsce: Karolina Muca – LO nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
II miejsce: Aleksandra Golasik – LO nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

III miejsce: Marcin Świerkot – LO nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Wyróżnienie: Tomasz Dornia – ZS im 14 Pułku Powstańców Śląskich

Klasyfikacja Powiatowego Festiwalu Małych Form Teatralnych o tematyce fantasy
Równorzędnie I miejsce zajęły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach oraz II LO im. ks. prof. Tischnera

Nietypowy projekt edukacyjny pn. "Wy−
obraźnia ważniejsza od wiedzy" realizo−
wało II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi ks. prof. Józefa
Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, nad
którym honorowy patronat objął Starosta
Jerzy Rosół. Projekt miał na celu udowod−
nić, że literatura fantasy pomaga w pro−
cesie rozwoju osobowości i kształtowaniu
zainteresowań. I tak się stało. 6 listopada
br. w II LO w Wodzisławiu Śl. młodzież
przeniosła się w świat fantasy.

Od rana aż do późnej nocy w szkole odby−
wały się warsztaty, wykłady, sesje RPG, kon−
kursy, a także miejsce miał pokaz średniowiecz−
nych rycerskich walk. Podsumowaniem impre−
zy była 9 listopada br. uroczysta gala w Wo−
dzisławskim Centrum Kultury, podczas której
wręczone zostały nagrody i dyplomy zwycięz−
com konkursów.                                                 (WSR)

Strosta wręcza nagrodę zdobywczyni I miejsca w Powiatowym Konkursie Recyta−
torskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
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� OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA �

Debata "Globalne i regionalne uwarunkowania
kryzysu gospodarczego"
27 października 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury
w Radlinie odbyła się debata na temat globalnych i regional−
nych uwarunkowań kryzysu gospodarczego, zorganizowana
przez Forum Firm Miasta Radlin.

W debacie udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele jed−
nostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, przedstawicie−
le instytucji finansowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Wodzisławiu Śląskim, Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu
Śląskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Debatę otworzył Tomasz Brzoza – Prezes Forum Firm Miasta
Radlin. Problem kryzysu gospodarczego próbowali naukowo
przybliżyć i wyjaśnić dr Rafał Żelazny z Akademii Ekonomicz−
nej w Katowicach w wykładzie "Gospodarka rynkowa" – poję−
cie i rodzaje" oraz mgr Sabina Krawczyk z Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu – "Rola państwa w przyciąganiu bezpo−
średnich inwestycji zagranicznych"

W części drugiej miała miejsce debata na temat globalnych
i regionalnych uwarunkowań kryzysu gospodarczego, w której
wzięli udział: Adam Gawęda – Poseł na Sejm RP, Adam Jarosz
– Radny Sejmiku Śląskiego, Prof. dr Józef Antoni Haber, Anna
Pająk – Z−ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzi−
sławiu Śląskim, Marek Bernais – Naczelnik Urzędu Skarbowe−

� Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim ogłosiło konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury,
sportu lub rekreacji w 2010 r. Szczegóły na na stronie www.powiatwodzislawski.pl. BIP−e oraz tablicach ogłoszeń.

� W dniach 10 i 14 grudnia 2009 r. w godz. 10.00 −14.30 odbędą się w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszow−
skiej 92 w pok. 306 konsultacje z podmiotami, które zamierzają wziąć udział w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisław−
skiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, dot. kompletności składanych ofert. Informujemy, że za terminowość, prawidłowość
sporządzenia i kompletność oferty całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.

� 2 grudnia o godz. 8.30 w Wodzisławskim Centrum Kultury filmoznawca Marcin Skorek wprowadzi słuchaczy – uczniów szkół ponad−
gimnazjelnych – w świat oryginalnej adaptacji dzieła Williama Szekspira "Romeo i Julia", która posłuży jako przykład do rozważań
podczas warsztatów. O godz. 11.00 zapraszamy na drugą projekcję. Tym razem zobaczymy dzieło "Tsotsi" w reżyserii Gavina Hooda. To
wzruszający i zarazem kontrowersyjny obraz młodego mężczyzny, któremu przyszło żyć w skrajnej biedzie. Ciągłą walka o przetrwanie,
brutalność i wynikające z niej konsekwencje są codziennością. Sytuacja głównego bohatera zmienia się, gdy na jego drodze staje kobieta
samotnie wychowująca syna. To punkt zwrotny w historii buntownika.Wstęp: projekcja filmowa 5 zł, warsztaty medialne 8 zł.

� 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.

�  Zaproszenie na koncert rockowy UNDERGROUND & VITAMINS do sali klubowej Wodzisławskiego Centrum Kultury 27 listopada br.o
godz.19.00. Cena biletu 8 zł. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

� Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na KABARET MŁODYCH PANÓW 29 listopada br. o godz. 17.00. Cena bilietów 35 zł. Więcej
informacji 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.

go w Wodzisławiu Śląskim, Adam Marek – Kierownik Inspek−
toratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim, Małgorzata Skura – Dy−
rektor MultiBanku w Rybniku, Katarzyna Nizioł – Dyrektor
Deutsche Banku w Rybniku, Leszek Bednorz – przedstawiciel
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju. Dyskusja w trakcie
debaty koncentrowała się na zagadnieniach związanych z: poli−
tyką fiskalną, spadkiem popytu wewnętrznego, recesją w pań−
stwach będących partnerami naszego kraju w obrocie gospodar−
czym oraz kryzysem zaufania do instytucji finansowych.

W dyskusji zabrał głos m.in. Damian Majcherek – etatowy
członek Zarządu Powiatu.                                                                     (WSR)

Uczestnicy debaty w Radlinie
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Konkurs wiedzy
o sporcie
Podobnie jak przed rokiem, Zespół Szkół Ponadgimnazjal−
nych im. 14 Pułku Powstańców Śląskich okazał się najlep−
szy w "VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sporcie", któ−
rego gospodarzem był Zespół Szkół Zawodowych
w Wodzisławiu Śląskim.

Konkurs odbył się 30 października br., a do udziału w tego−
rocznej edycji zgłosiło się siedem reprezentacji szkół ponad−

Konkurs wiedzy o regionie
19 listopada 2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzi−
sławiu Śląskim odbył się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Regionie, który rozpoczął tegoroczny cykl imprez w ramach
V Powiatowych Dni Regionu. W konkursie wzięło udział sie−
dem trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu wodzisławskiego, które odpowiadały na py−
tania o różnym stopniu trudności dotyczące historii i teraź−
niejszości Gorzyc, Lubomi i Pszowa.

Uczestnicy konkursu w pierwszej rundzie musieli zmierzyć
się z takimi pytaniami jak "Kto podniósł do godności bazyliki
mniejszej kościół pw. Narodzenia NMP w Pszowie?", "Jak na−
zywał się właściciel Pszowa, który wprowadził luteranizm?",
"Jaką nazwę nosi cykliczna impreza kulturalna, która odbywa
się w Olzie 26 czerwca?" czy "Kto zniszczył gród Gołęszyców
w IX w. znajdujący się w Lubomi?". W eliminacjach bezkonku−
rencyjna okazała się drużyna gospodarzy, która nie tylko prawi−
dłowo odpowiadała na zadawane pytania, ale także przejęła dużą
liczbę pytań konkurentów. Do finału poza reprezentacją Zespołu
Szkół Zawodowych zakwalifikowały się jeszcze drużyny Zespo−
łu Szkół Ekonomicznych z Wodzisławia Śl. oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych z Pszowa. W finale uczniowie nie tylko
odpowiadali na bardzo trudne pytania, ale musieli także zapro−
jektować logo, które promowałoby walory turystyczne Powiatu,
przetłumaczyć określenia gwarowe i nazwy polskie, rozpoznać
piosenki śląskie po wysłuchaniu kilku nut czy też podać gwaro−
we określenia elementów regionalnego stroju śląskiego.

Najwięcej problemu sprawiło uczestnikom wytłumaczenie
z czego robi się mozgoł czy świyncelnik, a także jak inaczej okre−
śla się moczkę. Tegoroczna edycja konkursu stała na bardzo
wysokim poziomie, na kilkadziesiąt zadanych pytań zaledwie

gimnazjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego. Zawodnicy
rywalizowali w trzyosobowych drużynach, odpowiadając na
pytania dotyczące tematyki Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszej części ze−
społy odpowiadały na pytania o różnym stopniu trudności: za
1, 2 lub 3 punkty. W drugiej części wyświetlano krótkie filmi−
ki przedstawiające m.in. sylwetki znanych olimpijczyków czy
inne ciekawostki z Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Gościem specjalnym imprezy był biathlonista, były repre−
zentant Polski oraz uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Albertville w 1992 – Krzysztof Sosna. Przybliżył on uczest−
nikom Konkursu oraz uczniom zgromadzonym na widowni
swoją przygodę ze sportem. Opowiedział również o trudach
i problemach jakim musiał stawić czoła na drodze do Igrzysk
w Albertville. Po posumowaniu punktów przez Jury okazało
się , że najwięcej na swoim koncie zgromadziła drużyna I LO
w Wodzisławiu Śl.: Karol Łukaszczyk, Karol Nikiel oraz
Artur Kozubek. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna
gospodarzy czyli Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu
Śl, który jednym punktem wyprzedził reprezentantów Zespo−
łu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach. Na za−
kończenie VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie, Da−
mian Majcherek – Etatowy Członek Zarządu Powiatu oraz
Danuta Mielańczyk – Dyrektor ZSZ w Wodzisławiu wręczyli
uczestnikom pamiątkowe dyplomy, a najlepszym drużynom
puchary i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śl.                                                           (WSR)

kilka pozostało bez odpowiedzi. Ostatecznie po zliczeniu punk−
tów okazało się, że zwyciężyła reprezentacja gospodarzy czyli
Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. przed Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych z Pszowa i "Ekonomikiem" z Wo−
dzisławia Śl. Na dalszych pozycjach uplasowały się drużyny
ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., ZSP
Nr 2 w Rydułtowach, ZSP Nr 1 w Rydułtowach i ZSP im. Sejmu
Śląskiego w Radlinie. Dla finalistów Starostwo Powiatowe ufun−
dowało puchary oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy kon−
kursu mieli okazję wysłuchać programu artystycznego przygoto−
wanego i wykonanego przez gościa specjalnego – panią Danutę
Gajdosz – liderkę zespołu folklorystycznego "Kalina" z Łazisk.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury, któremu
przewodniczył Damian Majcherek – Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego.                                        (BKT, WSR)

Uczestnicy konkursu wiedzy o sporcie

Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Regionie


