
 Grudzień 2009   Nr 10 (73)   ISSN 1730−6132

W NUMERZE:

Serdecznie zapraszamy
na kolejny program infor−
macyjny o Powiecie Wo−
dzisławskim, którego
emisja odbędzie się 23
grudnia w Telewizji Re−
gionalnej TVT.

Obchody Dnia Gór−
nika w Zespole Szkół
Zawodowych odbyły się
już 26 listopada br.

Podczas uroczystości
uczniowie klas pierw−
szych odebrali gwarancje
pracy, które zapewniają
im przyjęcie do pracy
w jednej z kopalń Kompa−
nii Węglowej tuż po ukoń−
czeniu szkoły.

(Czytaj str. 3)

7 grudnia br. w Gminnym Cen−
trum Kultury, Sportu i Turystyki
w Godowie odbyły się III Powia−
towe Mikołajki.

Przez blisko dwie godziny sala wi−
dowiskowa godowskiego ośrodka
kultury za sprawą czerwonych cza−
peczek, którymi obdarowano wszyst−
kie dzieci, była najbardziej mikołaj−
kowym miejscem na Ziemi.

(Czytaj str. 3)

Starostwo Powiatowe w Wodzi−
sławiu Śl. od 1999 roku wydaje bro−
szury pod wspólną nazwą "Zabytki
Powiatu Wodzisławskiego". Celem
cyklu jest ocalenie od zapomnienia
tego, co cenne w kulturze naszego
powiatu, upowszechnianie wiedzy
na temat spuścizny kulturowej
wśród mieszkańców. Dlatego 15
grudnia 2009 r. w Miejskiej i Po−
wiatowej Bibliotece Publicznej w
Wodzisławiu Śl. odbyła się promo−
cja jedenastej już broszurki z tego
cyklu pn. "Zespół budynków sana−
toryjnych w Wodzisławiu Śl. Wil−
chwach" autorstwa Pawła Porwoła.

Uczniowie otrzymali gwarancje pracy

Pasownie na górników uczniów klas pierwszych technikum przez
Tadeusza Skatułę Wicestarostę Powiatu Wodzisławskiego

III Powiatowe Mikołajki
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Medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju"

Medale przyznawane są przez Ministra Obrony Narodowej. Sta−
nowią wyraz uznania dla osób, które swoją pracą lub działalnością
przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal
nadaje się osobom, które:

• wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu zwią−
zanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w
realizacji zadań obronnych,

• posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowocze−
snej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obron−
nego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego,

• swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach spo−
łecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia syste−
mu obronnego kraju.

Powiat Wodzisławski
historia i przyszłość

30 listopada 2009 roku w auli Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstań−
ców Śl. odbyło się spotkanie młodzieży ponadgimnazjalnej z przedsta−
wicielami władz Powiatu Wodzisławskiego. Na początku zaprezento−
wany został film z okazji 10−lecia Powiatu Wodzisławskiego, po któ−
rym Marian Maćkowski, nauczyciel i główny inicjator spotkania,
przedstawił zgromadzonym uczniom zaproszonych gości.

Jako pierwszy do rozmowy zaproszony został Starosta Jerzy Rosół,
który opowiedział o początkach działalności Starostwa, napotkanych
trudnościach przy jego tworzeniu oraz o wyzwaniach, które towarzy−
szyły powstaniu Powiatu Wodzisławskiego. Starosta odpowiadał rów−
nież na pytania dotyczące bezrobocia i mówił o formach zapobiega−
nia jemu w powiecie. Wytłumaczył również czym jest Certyfikat ISO
i jak ważny jest on dla funkcjonowania Starostwa.

Kolejnym gościem
zaproszonym do roz−
mowy był Damian
Majcherek – Etatowy
Członek Zarządu, któ−
ry przedstawił mło−
dzieży ideę Kampanii
Białej Wstążki, która
po raz pierwszy zosta−
ła zorganizowana na
terenie powiatu wo−
dzisławskiego. Mówił

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku ppłk
Zbigniew Kozyra wraz ze Starostą Jerzym Rosołem 10 grudnia
br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.wręczyli
mieszkańcom powiatu wodzisławskiego medale " Za Zasługi dla
Obronności Kraju". Medale otrzymali:
1. Józef Sobkiewicz z Urzędu Gminy Godów – złoty medal
2. Halina Korzonek z Urzędu Miasta Radlin – srebrny medal
3. Jacek Zimoch z KWK Rydułtowy−Anna – brązowy medal
4. Daniel Wodecki z Urzędu Gminy Godów – brązowy medal.

W uroczystości udział wzięli: Panie burmistrz Radlina
i Rydułtów, wójt Gminy Godów oraz przedstawiciel kopalni KWK
Rydułtowy Anna.                                                                   (WSR)

również o przemocy i wpieraniu działań na rzecz jej przeciwdziała−
nia. Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala przybliżył
uczniom zadania i obowiązki wiążące się z pełnioną przez niego
funkcją. Mówił również o ciekawych doświadczeniach zdobywa−
nych podczas pracy w samorządzie, co wzbudziło duże zaintereso−
wanie słuchaczy.

W spotkaniu głos zabrali także: Naczelnik Wydziału Oświaty
Edyta Glenc i Grzegorz Kamiński radny Powiatowy. Wśród za−
proszonych gości był również były dyrektor ZS. im.14 Pułku Po−
wstańców Śl., a obecnie Radny Powiatu Wodzisławskiego – Ma−
rian Drosio. Na zakończenie, Dyrektor Anna Brachmańska−Uhe−
rek gorąco podziękowała wszystkim za przybycie i zaangażowa−
nie w interesującą lekcję wiedzy o społeczeństwie. Zgromadzo−
nych pożegnał Piotr Szczypka "Etiudą Rewolucyjną c−moll" Fry−
deryka Chopina.                                                                   (WSR)

Józef Sobkiewicz  odbiera gratulacje od Starosty Jerzego  Rosoła

Daniel Wodecki otrzymuje brązowy medal Za Zasługi dla Obron−
ności Kraju

Młodzież uczestnicząca w debacie
Starosta Jerzy Rosół odpowiada na pyta−
nia młodzieży
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Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia
12 najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z tere−

nu powiatu wodzisławskiego otrzymało Stypendium Prezesa
Rady Ministrów a 5 uczniów, najwięcej w obszarze objętym
nadzorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, otrzy−
mało Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Uroczystość przyznania najlepszym uczniom szkół ponadgim−
nazjalnych województwa śląskiego Stypendiów Ministra Edukacji
Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów odbyła się 8 grudnia 2009
roku w Domu Kultury w Mikołowie. Organizatorzy, oprócz 68 sty−
pendystów wraz z rodzicami, zaprosili również gości: Zygmunta
Łukaszczyka Wojewodę Śląskiego oraz Stanisława Faber Śląskie−
go Kuratora Oświaty. Nie zabrakło także przedstawicieli władz po−
szczególnych powiatów oraz dyrektorów szkół. W uroczystościach
wzięli udział: Jerzy Rosół – Starosta Powiatu Wodzisławskiego i
Edyta Glenc – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiato−
wego w Wodzisławiu Śl. Stypendystom wręczone zostały pamiąt−
kowe dyplomy i listy gratulacyjne. Każdy z wyróżnionych uczniów
miał również możliwość w kilku słowach zaprezentować siebie i
swoje osiągnięcia. Stypendyści dziękowali nauczycielom i rodzi−
com za pomoc w osiągnięciu tak znakomitych sukcesów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:
• Marzena Oślizło – ZSP im Sejmu Śl.w Radlinie
• Ewa Mazurek – ZSP Nr 1 w Rydułtowach
• Weronika Szłapka – ZSP Nr 2 w Rydułtowach
• Aneta Najmuła – ZSP Nr 2 w Rydułtowach
• Żaneta Rusin – ZSE im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl.

Barbórka w powiecie wodzisławskim

Zgodnie z tradycją górniczą, tegoroczne
obchody Dnia Górnika w powiecie wodzi−
sławskim rozpoczęły msze święte w inten−
cji górników i ich rodzin, po których nastą−
pił przemarsz orkiestr górniczych. Z okazji

Mikołajki 2009
Świetna zabawa z wieloma atrakcjami,

konkursy i moc niespodzianek – to wszyst−
ko zorganizowano podczas tegorocznych
Mikołajek dla 140 dzieci, wytypowanych
przez Ośrodki Pomocy Społecznej z Godo−
wa, Gorzyc, Lubomi, Mszany, Marklowic,
Wodzisławia Śl. i Radlina. Święty Mikołaj
wystąpił w towarzystwie aniołów. Przybli−
żył dzieciom postać świętego oraz opowie−
dział, dlaczego w ten grudniowy dzień ob−
darowujemy się upominkami.

• Mateusz Cywka – ZST w Wodzisławiu Śl.
• Mariola Grela – ZST w Wodzisławiu Śl.
• Marcin Pypeć – ZST w Wodzisławiu Śl.
• Dawid Panic – ZSZ w Wodzisławiu Śl.
• Klaudia Sula – ZSP w Wodzisławiu Śl.
• Aleksandra Gomułka – ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich

w Wodzisławiu Śl.
• Karolina Siwek – ZS w Gogołowej

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej uzyskali: Bartosz
Dorszewski, Marcin Pypeć, Bartłomiej Hołyński, Dawid Karli−
czek, Edyta Lazar – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl.                                                                (WSR)

Nagrodzeni Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

święta Barbórki odbyły się uroczyste aka−
demie, spotkania i biesiady górnicze.

Starosta Jerzy Rosół oraz Wicestarosta
Tadeusz Skatuła uczestniczyli w zorgani−
zowanych na terenach gmin uroczystościach
Barbórkowych, przekazując całej Braci Gór−
niczej życzenia i podziękowania za trud ich
pracy oraz podtrzymywanie naszej śląskiej
tradycji. Jedno z takich spotkań odbyło się
w Zespole Szkół Zawodowych.

W uroczystościach udział wzięli m.in.
przedstawiciele władz powiatowych,
przedstawiciele Kompanii Węglowej, dy−
rektorzy kopalń, przedstawiciele delega−
tury kuratorium w Rybniku, nauczyciele i
uczniowie ZSZ. W trakcie akademii głos

Wszystkie dzieci biorące udział w miko−
łajkach otrzymały z rąk św. Mikołaja paczki
pełne łakoci. Zaproszeni goście otrzymali na−
tomiast pamiątkowe świąteczne dzwoneczki
wykonane w pracowni ceramiki działającej
w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie. Uśmiech−
nięte buzie dzieci sprawiły radość organiza−
torom: Starostwu Powiatowemu w Wodzisła−
wiu Śląskim, Powiatowemu Centrum Pomo−
cy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. oraz Ośrod−
kom Pomocy Społecznej z Godowa, Radli−
na, Gorzyc, Lubomi, Mszany, Wodzisławia
Śląskiego i Marklowic.                 (BKT,WSR)

zabrali goście, którzy mówili o etosie i tra−
dycji pracy górnika. Wiele razy podkre−
ślano jak trudna to i odpowiedzialna pra−
ca, odpowiedzialna za siebie i za drugie−
go człowieka. W części oficjalnej nie za−
brakło tradycyjnego "skoku przez skórę",
odbyło się też pasowanie górników klas
pierwszych, którego dokonał Wicestarosta
Tadeusz Skatuła. – To w naszej szkole
tradycja. Od lat pasowanie na górnika roz−
poczyna obchody Barbórki mówi Danuta
Mielańczyk, dyrektorka ZSZ. W części
artystycznej wystąpili uczniowie ZSZ
z piosenkami i śląskim humorem. Uroczy−
stość została zorganizowana w ramach
V Powiatowych Dni Regionu.        (WSR)

Barbórka 2009

Mikołaj wręcza prezenty zaproszonym
dzieciom
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II Przegląd Pieśni i Tańca Śląskiego Przedszkolaków za nami
W tegorocznych zmaganiach wokalnych i tanecznych wzięło udział

8 zespołów reprezentujących 7 przedszkoli z powiatu wodzisławskie−
go. W trakcie blisko dwugodzinnej imprezy, która odbyła się w Gmin−
nym Domu Kultury w Lubomi 24 listopada br., przedszkolaki zapre−
zentowały różne interpretacje śląskich piosenek i tańców oraz krótkie
programy artystyczne inspirowane kulturą regionu.

Tegoroczna edycja imprezy stała na bardzo wysokim poziomie,
co wzbudziło podziw jury obradującego pod kierunkiem prof. dr
hab. Gabrieli Kapicy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu. Po zakończeniu występów jury stanęło przed bardzo
trudnym zadaniem wskazania najlepszych wykonawców. Uznano,
że wszystkie dzieci zaprezentowały się rewelacyjnie, dlatego też
postanowiono przyznać ex aequo dwa trzecie miejsca, które zajęły:
grupa starszaków I z Publicznego Przedszkola w Lubomi oraz Pu−
bliczne Przedszkole w Nieboczowach, trzy drugie miejsca dla Pu−
blicznego Przedszkola Nr 2 w Rydułtowach, Publicznego Przed−
szkola w Syryni i Publicznego Przedszkola w Rogowie oraz trzy
równorzędne miejsca pierwsze dla grupy starszaków II z Publicz−
nego Przedszkola z Lubomi, dla Publicznego Przedszkola w Po−
grzebieniu, a także dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pszowie.
Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali słodkie
upominki. Przedszkola otrzymały również nagrody ufundowane

Goście z zagranicy w II Liceum Ogólnokształcącym
Delegacje 4 państw: Bułgarii, Włoch, Łotwy i Francji gościły

w II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks.
prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śl. Uczniowie i nauczy−
ciele, w sumie 26 osób przyjechało do Wodzisławia Śl. w ra−
mach programu Sokrates Comenius.

Tematem wizyty były odnawialne źródła energii oraz zniszczenia
i rekultywacja terenów pogórniczych. Program wizyty był bardzo
napięty i urozmaicony. Delegacje podczas pobytu mogły zwiedzić
m.in. oczyszczalnię ścieków Karkoszka oraz sztolnię w Powiatowym
Centrum Kształcenia Ustawicznego. Goście mieli okazję uczestni−
czyć w wykładzie nt. źródeł energii odnawialnej na Politechnice Kra−
kowskiej, a także zwiedzić muzeum energetyki w Łaziskach Gór−
nych. W ostatnim dniu wizyty delegacje spotkały się ze Starostą
Jerzym Rosołem. Podczas spotkania Starosta opowiedział o historii
i funkcjonowaniu Powiatu Wodzisławskiego oraz wręczył przedsta−
wicielom delegacji pamiątkowe albumy o Polsce. (WSR)

Powiatowy Konkursu Piosenki Obcojęzycznej CANTEMUS

35 utalentowanych muzycznie uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
wodzisławskiego wzięło udział w Powiatowym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej CANTE−

przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., które wręczył Eu−
geniusz Wala – Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Przegląd był drugą imprezą w ramach V Powiatowych Dni Regio−
nu a organizatorem było Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
przy współpracy Urzędu Gminy w Lubomi.                   (WSR, BKT)

Eugeniusza Wala – Przewodniczacy Rady Powiatu wręcza na−
grody zwycięskim zespołom

MUS. Grupa nauczycieli języków obcych
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sej−
mu Śl. w Radlinie zorganizowała drugą już edy−
cję konkursu, która cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wśród młodzieży.

Konkurs jest wspaniałą okazją do popu−
laryzacji uczenia się języków obcych w nie−
konwencjonalny sposób, jakim jest muzyka.
Wszystko odbywało się w kameralnym, na−
strojowym wystroju kawiarni Miejskiego

Ośrodka Kultury w Radlinie 30 listopada br.
Komisja, w której skład wchodzili nauczy−
ciele języków obcych oraz Agnieszka Ku−
bica – nauczycielka muzyki i ks. Mirosław
Dubiel, oceniali nie tylko warunki wokalne
wykonawców, ale także poprawność języ−
kową i ogólny wyraz artystyczny.

Całą imprezę uświetnił zespół wokalno−
instrumentalny działający w ZSP im. Sejmu
Śl. w Radlinie.                                    (WSR)

Uczestnicy Powiatowego Przeglądu Piosen−
ki Obcojęzycznej Finalistami tegorocznej edycji konkursu zostali:

I miejsce: Monika Gliwa z II LO im. ks.prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śl.
i Patrycja Żydek z ZSP nr 1 im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

II miejsce: Julia Dutka z ZSP w Pszowie
III miejsce: Dorota Nielaba z I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

Przedstawiciele delegacji zagranicznych ze Starostą Jerzym
Rosołem, Naczelnikiem Wydziału Oświaty Edytą Glenc i Dyrek−
torką II LO Anną  Białek
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WIEŚCI Z SESJI

Podczas XL sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego została uro−
czyście zainaugurowana kampania "Biała wstążka" w powiecie wo−
dzisławskim. W sesji udział wzięli m.in. Stanisław Dąbrowa –
Wojewoda Śląski, Antoni Motyczka – Senator, Ryszard Zawadz−
ki – Poseł na Sejm oraz włodarze gmin Powiatu Wodzisławskiego.
W czasie obrad radni przyjęli Program współpracy Powiatu Wodzi−
sławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pro−
wadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r. oraz przyję−
li sprawozdanie Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury,
ochrony i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki.
Sesja odbyła się 25 listopada br. w Powiatowym Centrum Konfe−
rencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a.

28. rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek"
Mszą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ka−

towicach, apelem poległych pod Krzyżem−Pomnikiem 16 grud−
nia br. uczczono pamięć górników zastrzelonych w katowic−
kiej kopalni "Wujek".

W uroczystościach udział wziął Damian Majcherek – Eta−
towy Członek Zarząd Powiatu. Od tej największej tragedii sta−
nu wojennego minęło 28 lat. 16 grudnia 1981 r. zginęło dzie−
więciu górników z kopalni "Wujek", a kilkudziesięciu zostało
rannych. Rocznicowe uroczystości rozpoczęła tradycyjnie msza
św. w położonym niedaleko kopalni kościele pw. Podwyższe−
nia Krzyża Świętego. W świątyni została odsłonięta tablica
upamiętniająca ks. Jerzego Popiełuszkę. Po mszy uczestnicy
obchodów przeszli pod Krzyż – Pomnik przy kopalni, gdzie
odbył się apel poległych, zapalono znicze i złożono wieńce.
W trakcie uroczystości plac przed kopalnią otrzymał nazwę
NSZZ "Solidarność". Wśród uczestników obchodów był m.in.
wicepremier Waldemar Pawlak.                                      (WSR)

w Rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań korek−
cyjno – edukacyjnych.

� Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Radni zapoznali się z informacją Starosty na temat współpracy

Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009
r. Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicz−
nego w 2009 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publicz−
ne Powiatu Wodzisławskiego. W dziedzinie sportu lub rekreacji na
realizację zadań przeznaczona kwota wynosiła 20 000zł. Dofinan−
sowanie otrzymały 3 zadania na łączną kwotę 15 596 zł. W dziedzi−
nie kultury kwota na dotacje wynosiła 15 000 zł, jednak żadna ofer−
ta nie zakwalifikowała się to otrzymania dotacji ze względu na błę−
dy formalne. W dziedzinie ochrony środowiska nie wpłynęła żadna
oferta. Kwota przeznaczona na realizację zadań dotyczących edu−
kacji ekologicznej mieszkańców powiatu wodzisławskiego wyno−
siła 5 000 zł. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia wpłynęły dwie
oferty. Jedna z ofert ze względu na błędy formalne nie zakwalifiko−
wała się do oceny merytorycznej, natomiast druga oferta nie uzy−
skała wymaganej minimalnej liczby punktów i nie została zakwali−
fikowana do uzyskania dotacji. Kwota przeznaczona na zadanie
wynosiła 7 000,00 zł.

Podczas listopadowej sesji radni przyjęli także Program współ−
pracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2010r.. Art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal−
ności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ sta−
nowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowa−
nia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowy−
mi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działa−
jącymi na terenie powiatu wodzisławskiego. Po konsultacjach z or−
ganizacjami (o których pisaliśmy w poprzednim numerze) wpro−
wadzono do projektu Programu zmiany zapisów w Rozdziale
IV lista zagadnień priorytetowych.

� Kultura i sport
Podczas listopadowej sesji Radni przyjęli również sprawozdanie

z działalności Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej
i turystyki za okres od września 2008 do października 2009.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej na www.powiatwodzislawski.pl                        (WSR)

Przyjecie białej wstążki przez Wojewodę Stanisława Dąbrowa

Uroczyste złożenie kwiatów przez Damiana Majcherka – Etato−
wego Członka Zarządu pod pomnikiem przy kopalni Wujek

� "Biała wstążka"
W tym roku po raz pierwszy Powiatowy Specjalistyczny Ośro−

dek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Ślą−
skim rozpoczął kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania prze−
mocy w rodzinie "Biała Wstążka" pod hasłem "Tu i teraz – przełam
przemoc". Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania
milczenia w kwestiach przemocy w rodzinie. 25 listopada podczas
obrad sesji, białe wstążki przyjęli wszyscy obecni na sali mężczyź−
ni, manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Głów−
nym celem kampanii była również prezentacja działalności Powia−
towego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
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10 lat współpracy
18 listopada 2009 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym

odbyło się podsumowanie 10−letniego okresu międzynarodowej
współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
i Stredni Skola Techniky a Sluzeb w Karvinie. Uroczystość otwo−
rzyli dyrektorzy obu szkół: dr Iva Sandriova – dyrektorka cze−
skiej szkoły oraz Czesław Pieczka – dyrektor ZST.

O początkach współpracy, komplikacjach wynikających z ob−
warowań prawnych, ale także o przyjemnych zdarzeniach zwią−
zanych z inicjowaniem działań szczebla międzynarodowego
opowiedział zgromadzonym były prezes Agencji Aktywnej
Granicy – dr inż. Jan Serwotka. Dziesięcioletnią historię współ−
pracy międzynarodowej przypomnieli koordynatorzy poszcze−
gólnych projektów, przedstawiając fotografie i prezentacje
multimedialne wraz z filmami pokazującymi poszczególne dzia−
łania w ramach projektu. Wszyscy zgromadzeni mieli przyjem−
ność podziwiać m.in.: występy zespołów wokalno−instrumen−
talnych oraz popisy taneczne. Wielką niespodzianką był wy−
stęp polsko−czeskiego duetu raperskiego, który przygotował w
ciekawy sposób utwór przedstawiający historię współpracy obu
szkół. Na równie ciekawy pomysł wpadł nauczyciel czeskiej
szkoły, który napisał tekst do popularnej melodii piosenki "Jo−
żin z bażin" i w humorystyczny sposób zaprezentował historię
spotkań międzynarodowych.

"Dobry start"
18 grudnia 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wodzisławiu Śl. zorganizowało seminarium promujące pro−
jekt "Dobry Start. Program aktywizacji społeczno−zawodowej
oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym" pt. "OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – PRO−
BLEMY, POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE W
POWIĄZANIU Z PRAWNYMI I FINANSOWYMI ASPEK−
TAMI ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW−
NYCH", które współfinansowane było ze środków Europejskie−
go Funduszu Społecznego.

Celem seminarium było m.in. budowanie lokalnego systemu
oparcia społecznego osób niepełnosprawnych, co w przyszłości
ma skutecznie zwiększyć dostęp osób niepełnosprawnych do
usług oraz zachęcić pracodawców do zatrudniania tejże grupy
społecznej. Program spotkania obejmował m.in: prezentację fil−
mu poświęconego niepełnosprawności pt. "Skarby Ani K." oraz
część wykładowo−seminaryjną prowadzoną przez Ewę Broży−
na, byłą Naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Biurze Pełnomoc−
nika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, obecnie dyrektorkę
Ośrodka Szkoleń KIG−R.

W seminarium udział wzięli: Damian Majcherek – Etatowy
Członek Zarządu, Anna Słotwińska−Plewka – Dyrektor Powiato−
wego Urzedu Pracy w Wodzisławiu Śl., Sławomir Sito – Dyrektor
WOLOiZOL, Andrzej Pałka i Jarosław Michalczuk – kierowni−
cy terapii zajęciowej, Wojciech Niemiec – Kierownik Zakładu Ak−
tywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl., kierownicy Ośrodków
Pomocy Społecznej oraz pracodawcy zatrudniający osoby niepeł−
nosprawne na terenie powiatu wodzisławskiego.                 (WSR)

Uczestnicy projektu „Dobry Start. Program aktywizacji społecz−
no−zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wy−
kluczeniem społecznym”

Wszystkie działania przeprowadzane w ramach projektu
były współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz
budżetu państwa.                                                                (WSR)
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� OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA � OGŁOSZENIA �

Pogodomy po naszymu
VI edycja Powiatowego Konkursu Ga−

wędziarskiego odbyła się  26 listopada
2009 r. w Szkole Podstawowej w Blusz−
czowie. Na scenie zaprezentowało się 12
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gmin wiejskich powiatu wodzi−
sławskiego.

Młodym recytatorom i gawędziarzom
przysłuchiwało się Jury, w którym zasiadły:
wybitna znawczyni folkloru górnośląskiego
– Irena Sauer oraz folklorystka i pisarka,
laureatka tytułu "Ślązaczka Roku" – Lucy−
na Szłapka. Komisja oceniała uczestników
w trzech kategoriach wiekowych: klasy I –
III szkół podstawowych, klasy IV −VI szkół
podstawowych oraz gimnazjum.

W pierwszej kategorii zwyciężył Artur
Siedlaczek z SP w Gorzycach, który zapre−
zentował gawędę pt.: "Jak się bawią bajtle".
Wśród starszych klas szkół podstawowych
pierwsze miejsce zajął Kamil Nachtigal
z SP w Bluszczowie z przedstawioną w gwa−
rze lekcją gotowania nuglowej zupy, rola−
dy, klusek i modrej kapusty. W kategorii
gimnazjum bezkonkurencyjna okazała się
Ilona Łatka – uczennica Gimnazjum
w Rogowie, która opowiedziała "Wspo−
mniyni o moji starce Hance".

Nagrodę publiczności otrzymała Mar−
tyna Waniek z Gimnazjum w Syryni za

� Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2009 r. (Wigilia) Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. będzie NIECZYNNE. (Zarządzenie
Starosty Powiatu Wodzisławskiego Nr69/2009 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2009r. dniem wolnym od pracy w zamian za dzień
26 grudnia 2009 r.)

� Akcja charytatywna "ECHO SERCA". W okresie od 20 listopada 2009r. do 31 marca 2010 r. organizowane są liczne koncerty, festyny
i spotkania, podczas których wolontariusze przeprowadzają zbiórkę na zakup aparatu UKG dla oddziału Wewnętrznego I ZOZ w Wodzi−
sławiu Śl. Szczegóły na www.echo−serca.pl.tl

� Stowarzyszenie Społeczno−Kulturalne "Uff!" zaprasza na szóstą edycję Wodzisławskiego Przeglądu Kina Uff!owego, 28 grudnia br.
w Wodzisławskim Centrum Kultury przy ul. Kubsza 17. Szczegół na www.wck.wodzislaw.pl

� Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim zaprasza na występ KABARETU MORALNEGO NIEPOKOJU 19 stycznia 2010 r.
godz.17.30 (wstęp: 40 zł /32 455 48 55).

� Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na Czesko−Polskie Spotkania Chóralne. Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2010 r.
w kościele pw. św. Herberta o godz. 16:00. 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 doro−
bek. W ramach bazy mogą funkcjonować artyści reprezentujący następujące dyscypliny: malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, wzor−
nictwo, 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

zaprezentowanie opowieści o Wielikącie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa−
miątkowe dyplomy, laureaci miejsc I – III
dodatkowo nagrody książkowe, które wrę−
czali: Krystyna Szymiczek – Wiceprze−
wodnicząca Rady Powiatu Wodzisławskie−
go oraz Piotr Oślizło – Wójt Gminy Go−
rzyce. Sukces uczniów nie byłby możliwy
bez ciężkiej pracy opiekunów, dlatego też
każdy z nauczycieli odebrał pamiątkowe

podziękowanie. W opinii przewodniczącej
jury, Ireny Sauer, uczestnicy konkursu za−
prezentowali bardzo wysoki poziom, za−
równo pod względem doboru repertuaru,
interpretacji, jak i wartości językowych, co
jest dowodem na to, że "ślunsko godka"
żyje, a "prawdziwy" Górny Śląsk – nie ten
z telewizyjnych seriali czy list "szlagie−
rów"– jest "tutaj, u nas, na Ziemi Wodzi−
sławskiej".                                 (BKT, WSR)

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Gawędziarskiego
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Siatkówka w samorządowym wydaniu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie w sobotę 21

listopada 2009 r. gościł reprezentacje urzędów miast i gmin z
terenu powiatu wodzisławskiego, które zmierzyły się w "X Tur−
nieju Samorządowców w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Po−
wiatu Wodzisławskiego".

Mistrzostwa Powiatu Wodzisławskiego w piłce nożnej halowej
30 listopada 2009 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wo−

dzisławiu Śląskim odbył się Finał Mistrzostw Powiatu Wodzisław−
skiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Halowej Chłop−
ców i Dziewcząt. Podczas eliminacji, które odbyły się na początku
listopada, wyłoniono po cztery najlepsze drużyny w kategorii chłop−

W tegorocznej edycji wzięło udział 5 reprezentacji: Urząd Gminy
Mszana, Urząd Miasta Rydułtowy, Urząd Miasta Radlin, Urząd Mia−
sta Pszów oraz organizator Turnieju Starostwo Powiatowe w Wodzi−
sławiu Śl. Uroczystego otwarcia dokonał Damian Majcherek – Eta−
towy Członek Zarządu. Na pierwszy gwizdek sędziego zawodów
Wojciecha Jędrasia, na parkiecie hali sportowej stawiły się repre−
zentacje Urzędu Miasta Radlin i Starostwa Powiatowego w Wodzisła−
wiu Śl. Już pierwsze spotkanie przyniosło wiele ciekawych akcji. Naj−
więcej emocji dostarczył jednak mecz pomiędzy Starostwem Powia−
towym w Wodzisławiu Śl., a Urzędem Miasta Pszów. Urzędnicy z
Pszowa oraz Starostwa stworzyli niesamowite widowisko, które obfi−
towało w dokładne serwy oraz mocne i precyzyjne ataki. Poziom obu
drużyn był na tyle wyrównany, że do rozstrzygnięcia potrzebny był
tie−break, po którym ze zwycięstwa cieszyła się drużyna Starostwa.

ców i dziewcząt. W turnieju finałowym w kategorii chłopców za−
grały: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., Zespół Szkół
im. 14 Pułku Powstańców Śl.w Wodzisławiu Śl., Zespół Szkół Za−
wodowych w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół w Gogoło−
wej, z kolei w kategorii dziewcząt: Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl., Zespół Szkół Ponadgim−
nazjalnych w Wodzisławiu Śl., Zespół Szkół Technicznych w Wo−
dzisławiu Śl. oraz Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl.

Po zakończeniu meczy i podliczeniu punktów okazało się, iż wśród
dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się uczennice z Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl., a wśród chłopców uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. Najlepsze druży−
ny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody ufundo−
wane przez Starostwo Powiatowe, które wręczali Damian Majche−
rek – Etatowy Członek Zarządu oraz Roman Owczarczyk – Dy−
rektor ZSE im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. Organizatorami
zawodów było Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. oraz go−
spodarze – Zespół Szkół Ekonomicznych.                     (BKT, WSR)

                                      Kategoria dziewcząt                                  Kategoria chłopców

1 miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.
2 miejsce Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
3 miejsce Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Zespół Szkół w Gogołowej
4 miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

Zawodnicy Turnieju Samorządowców w Piłce Siatkowej

Nagrodzeni w turnieju wraz z Damianem Majcherkiem Etatowym
Członkiem Zarządu

Niewiele mniej niezapomnianych wrażeń pozostanie kibicom po
ostatnim spotkaniu Turnieju, w którym po przeciwnych stronach siat−
ki stanęli urzędnicy z Radlina oraz Mszany. Zwycięsko z tej rywaliza−
cji wyszli radlinianie, którzy zajęli 3 miejsce. Po podliczeniu punktów
okazało się, że Starostwo Powiatowe obroniło tytuł sprzed roku i sta−
nęło na najwyższym stopniu podium. Srebro przypadło urzędnikom z
Pszowa, a brąz reprezentacji z Radlina. Tuż za podium uplasowała się
drużyna Urzędu Gminy z Mszany. Na zakończenie Turnieju wszyst−
kie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zespoły pu−
chary oraz medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wo−
dzisławiu Śl. Wybrano również najlepszego zawodnika, którym zo−
stał Jarosław Lyko z drużyny Starostwa.                         (WSR, BKT)

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
II miejsce – Urząd Miasta Pszów

III miejsce – Urząd Miasta Radlin
IV miejsce – Urząd Gminy Mszana
V miejsce – Urząd Miasta Rydułtowy

Uczestnicy Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej  Halowej


