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 07.10. 2010 r. godz.9.00 – Turniej Piłki Halo-

wej Gim Hall dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycz-

kach.

 08.10.2010 r. godz. 9.00 – V Turniej Tenisa Sto-

łowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu 

Wodzisławskiego- ZSP Nr 1 w Rydułtowach.

20.10.2010 r. godz. 9.00  - VII Drużynowe Za-

wody Pływackie Szkół Ponadgimnazjalnych 

o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego.

Powiatowe i Miejskie Dożynki 
Pszów 2010 

W obchodach Dni Promo-
cja Zdrowia udział wzięły de-
legacje z Niemiec i ze Szwecji.  
Jednym z punktów wizyty 
było przekazanie 555 ksią-
żek literatury niemieckiej  
uczniom II LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Integracyj-
nymi im. Ks. Józefa Tischne-
ra w Wodzisławiu ŚL. Był to 
prezent od gości z partner-
skiego Powiatu Recklinghau-
sen (Niemcy).

Dni Promocji
 Zdrowia w Powiecie 

Wodzisławskim

Ogień olimpijski
zapłonął 

w Wodzisławiu
Śląskim

czytaj str. 2

Serdecznie zapraszamy na programy 
informacyjne o Powiecie Wodzisław-
skim, które można oglądać na stronie 
www.telewizjatvt.pl

Przekazanie przez delegację z Niemiec książek w języku 

niemieckim dla II LO w Wodzisławiu Śl.

Olimpijski ogień z Grecji dotarł 
do powiatu wodzisławskiego

czytaj str. 3

czytaj str. 8
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Głównym celem projektu była efektywna wymiana doświadczeń na szczeblu po-
nadnarodowym i uzyskanie szerszego spojrzenia na zagadnienia wiążące się z profilak-
tyką i promocją zdrowia. 

Dni Promocji Zdrowia 2010 
w Powiecie Wodzisławskim.

Projekt „Ponadnarodowy wymiar i znaczenie 
zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia”

Realizacja tego celu była zgodna z zapisami 
umowy partnerskiej z dnia 2 lipca 2001 r. mię-
dzy Powiatem Wodzisławskim, aPowiatem 
Recklinghausen, jak również wynikała z trój-
stronnej umowy Powiatów: Sörmland ze Szwe-
cji, Recklinghausen z Niemiec oraz Wodzi-
sławskiego z Polski, zwartej  w czerwcu 2010 r. 
                Projekt składał się 

z trzech części:
12 września na polu biwakowym w Olzie 

Starostwo Powiatowe zorganizowało impre-
zę plenerową, której celem była promocja 

kańców powiatu wodzisławskiego, a polityka 
zdrowotna musi być budowana na wszystkich 
szczeblach i przez wszystkie podmioty życia 
publicznego.

Ostatni dzień realizacji projektu - 14 wrze-
śnia 2010 roku został poświęcony wizytom 
studyjnym w wybranych jednostkach działa-
jących w sferze ochrony zdrowia na terenie 

zdrowego stylu życia i zwiększenie świado-
mości mieszkańców powiatu wodzisławskie-
go w odniesieniu do zagadnienia profilakty-
ki zdrowotnej. - Dzisiejsza impreza plenerowa 
ma przed wszystkim pokazać mieszkańcom, 
jak zwiększyć kontrolę nad swoim zdrowiem, 
a zarazem w jaki sposób zapobiec i uniknąć 
wielu chorób i schorzeń – powiedział podczas 
otwarcia Powiatowych Dni Promocji Zdrowia 
Tadeusz Skatuła, Wicestarosta Powiatu Wo-
dzisławskiego. W obchodach  udział wzięły 
delegacje zagraniczne  z partnerskiego Powia-
tu Recklinghausen z Niemiec  oraz szwedzkie-
go Powiatu Sörmland. Podczas imprezy goście 
i wszyscy mieszkańcy mogli zobaczyć pokaz 
ratownictwa wodnego w wykonaniu  ratowni-

ków WOPR – oddział w Wodzisławiu Śl. czy 
pokaz udzielania pierwszej pomocy. Każdy 
mógł też spróbować potraw zdrowej kuchni, 
które przyrządził Remigiusz Rączka, znany  
z kulinarnych programów emitowanych na an-
tenie TVS.

Drugi dzień projektu rozpoczął się mię-
dzynarodową konferencją pt: „Zdrowie  
w centrum uwagi-międzynarodowe proble-
my, wspólne rozwiązania”, która odbyła się 
w Powiatowym Centrum Konferencyjnym. 
W dyskusji brały udział delegacje z partner-
skiego powiatu Recklinghausen (Niemcy) 
oraz  Sörmland (Szwecja). Podczas konferen-
cji uczestnicy wymieniali się doświadczenia-
mi profilaktyki i promocji ochrony zdrowia.  
Spotkanie otworzył Starosta Jerzy Rosół który 
podkreślił,  iż konferencja jest wyrazem troski 
władz samorządowych o stan zdrowia miesz-

powiatu wodzisławskiego. Wizyty stanowiły 
doskonałe uzupełnienie praktyczne, w stosun-
ku do teorii, która została przekazana podczas 
konferencji. Pierwszym punktem programu 
była wizyta w Niepublicznym Zespole Opie-
ki Zdrowotnej „Śląskie Centrum Medyczne”. 
Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia jak 
wygląda organizacja pracy w zakładzie oraz  
z jakiego sprzętu korzystają zatrudnieni w nim 
specjaliści.  

Następnie, delegacje udały się do Powiato-
wego Ośrodka Wsparcia „Perła” w Wodzisła-
wiu Śląskim, którego głównym zdaniem jest 
tworzenie warunków do aktywizacji psycho-
społecznej osób korzystających ze świadczeń 
Ośrodka, podtrzymywanie efektów leczenia 
psychiatrycznego oraz ułatwienie użytkowni-
kowi powrotu do środowiska społecznego. 

(WSR)

Remigiusz Rączka podczas pokazu kulinarnego 

zdrowej kuchni.

Uczestnicy międzynarodowej 

konferencji zdrowotnej.

Podczas Powiatowych Dni Promocji Zdrowia można 

było bezpłatnie zbadać wydolność serca.

Wizyta delegacji w Niepublicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej „Śląskie Centrum Medyczne”.

Delegacja ze Szwecji uczestnicząca w Powiatowych 

Dniach Promocji Zdrowia

Pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu 

 ratowników WOPR – oddział w Wodzisławiu Śl.
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Do przetargu na termomoderniza-
cję Powiatowego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. Gałczyńskiego złożono 6 ofert. 

Wybrano wykonawcę robót konsor-
cjum firm: Zakład Stolarski i Remonto-
wy „TOMAN” Daniel Toman z Turzy  
Śląskiej oraz PPUH „INFO-BUD” Krzysz-

Rozpoczęła się termomodernizacja PCKU
tof Małek z Rybnika. Pierwszy etap ro-
bót na kwotę 1 695 621,89 zł obejmuje 
ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów. 
Rozpoczęcie robót  nastąpiło 20 września  
2010, a planowane zakończenie prac do-
ciepleniowych przewidziano na listopad 
2011 roku. Zadanie (I etap) dofinansowane  
jest  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ni-
sko oprocentowanej pożyczki. Drugi etap 
robót związanych z instalacją centralnego  
ogrzewania i wentylacji mechanicznej zosta-
nie przeprowadzony w 2012 roku . 

Na to zadnie zostanie przeprowadzony 
odrębny przetarg. 

(WSR)

Prace rozpoczęto w roku 2009, a ich za-
kres obejmował przebudowę drogi powiato-
wej nr 5029S na odcinku od skrzyżowania  
z DW932 w Marklowicach do skrzyżowa-
nia z drogą  powiatową ul. Niepodległości  
w Radlinie. W sumie przebudowano 3,033km 
drogi powiatowej,  ponad 2 km  chodników,  
utwardzono 2,049km poboczy, wybudowano 
4 nowe zatoki autobusowe oraz przebudowa-

Zakończono przebudowę ulicy Wiosny Ludów

no 2 istniejące. Powyższy zakres obejmował 
m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, 
chodniki do przebudowy, remont nawierzch-
ni, wjazdy, roboty remontowo-konserwacyj-
ne istniejącej kanalizacji deszczowej, utwar-
dzenie poboczy oraz oznakowanie zgodnie  
z zatwierdzonym projektem stałej organiza-
cji ruchu. Całkowity koszt projektu to 3 mln 
370 tyś zł z czego wkład własny Powiatu wy-

Zakończyła się przebudowa ulicy Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowa-
nia Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932. Zadanie realizowane było w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

niósł 455 tyś zł.
W miesięcy wrześniu zakończyły się 

także budowy chodników wraz z kanaliza-
cją deszczową przy ulicy Paderewskiego 
w Pszowie gdzie koszt inwestycji wyniósł 
120 630 zł.; w Olzie  przy ulicy Dworcowej 
oraz w Odrze przy ulicy Głównej remon-
ty wykonano na kwotę 94 549 zł. Również  
w Rydułtowach przy ulicy  Piecowskiej prze-
prowadzono remont chodnika wraz z odwod-
nieniem.  Koszt tej inwestycji zamknął się  
w kwocie 80 694 zł. (WSR)

Bieg z pochodnią 
Wielkim wydarzeniem podczas pobytu de-

legacji był bieg z pochodnią ulicami Wodzisła-
wia Śl. Zapalony w Grecji ogień m.in. przez 
Hiszpanię, Portugalię, Francję, Wielką Bryta-
nię, Turcję i Włochy dotarł do Warszawy, gdzie  
w sobotę 18 września rozpoczęły się Europejskie 
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010.  
Z Warszawy do Wodzisławiu Śl olimpijski 
płomień dotarł dzięki policjantom, uczestni-
kom „Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa 
na Rzecz Olimpiad Specjalnych”. W gronie 
osób, które przebiegły ulicami miasta zna-
leźli się m.in. funkcjonariusze policji, straży 
granicznej, straży miejskiej, przedstawiciele 

Reprezentacja niepełnosprawnych sportowców  
z San Marino gościła w powiecie wodzisławskim 

Powiat Wodzisławski wraz z miastem Wodzisław Śl był oficjal-
nym partnerem Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych 2010 w ramach Programu Miast Goszczących.  Przez trzy 
dni Wodzisław Śląski gościł 15 - osobową grupę niepełnospraw-
nych sportowców z San Marino. 

Wyższej Szkoły Policyj-
nej w Szczytnie,  wolon-
tariusze oraz  młodzież  
szkół ponadgimnazjalnych 
oraz gimnazjów. 

Uroczyste powitanie 
sztafety „Biegu  z Pochod-
nią Strzegących Prawa 
na rzecz Olimpiad Spe-

cjalnych” odbyło się na 
obiektach Powiatowego 
Młodzieżowego Ośrodka 
Sportu przy ZST. Ogień 
olimpijski odebrał uczeń 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowaw-
czego a także znany pił-
karz Jan Woś.

Ponad 200-osobowy 
grupa, która po okrążeniu 
rynku przebiegła  ulica-
mi: Sądową, Wałową, 
Radlińską oraz Matusz-
czyka, dotarła do ośrodka 

sportowego przy ZST.  Tam uczestników przy-
witali: Starosta Jerzy Rosół oraz Prezydent 
Mieczysław Kieca. Podczas kilku dni pobytu 
sportowcy mieli okazję zarówno do doszlifo-
wania swojej olimpijskiej formy, jak również 
do zobaczenia lokalnych atrakcji i uroków po-
wiatu, zapoznania się z polskimi zwyczajami 
oraz posmakowania polskiej i śląskiej kuchni.

(WSR)

Grupa Strzegących Prawa

Reprezentacja niepełnosprawnych sportowców z San Marino
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Młodzież rozpoczęła naukę w 54 oddzia-
łach. Dla powiatowych szkół i placówek 
oświatowych uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2009/2010 odbyła się 1 września 
w II  LO z Oddziałami Dwujęzycznymi i In-
tegracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera. 

Zabrzmiał pierwszy dzwonek
Od 1 września, w nowym roku szkolnym, ponad 6600 uczniów kształci się będzie  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Wśród nich 
po raz pierwszy próg szkoły ponadgimnazjalnej przekroczyło  ponad 1 638 uczniów. 

Po powitaniu zaproszonych gości przez 
Edytę Glenc - Naczelnika Wydziału Oświaty 
w Starostwie Powiatowym, głos zabrał Sta-
rosta Jerzy Rosół, który przytoczył szereg 
osiągnięć funkcjonowania oświaty w Po-
wiecie Wodzisławskim. „Do niewątpliwych 

osiągnięć mi-
nionej dekady 
należą mię-
dzy innymi: 
kompleksowe 
termomoder-
nizacje i gene-
ralne remonty 
w s z y s t k i c h 
szkół, budowa 
boisk spor-
towych: przy 
Zespole Szkół 
T e c h n i c z -
nych, „Orlik” 
przy ZSP nr 2 

w Rydułtowach i realizowany „Orlik” przy 
ZS. im 14 Pułku Powstańców Śl. Ważnym 
faktem są przede wszystkim osiągnięcia dy-
daktyczne, a co za tym idzie wysokie wyniki 
z egzaminów maturalnych, jak i z przygo-
towania zawodowego. Należy zwrócić tak-
że uwagę na powstanie w minionych latach  
placówek nowego typu tj: Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia 
Praktycznego a także Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli. Do sukcesów za-
liczyć należy również stworzenie dzieciom 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych wa-
runków nauki i opieki na europejskim pozio-
mie, co potwierdza funkcjonowanie Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, 
który wszedł w skład nowo powstałego Ze-
społu Placówek Szkolno – Wychowawczo 
– Rewalidacyjnych. Nadmienić należy także 
o udziale szkół w licznych projektach edu-
kacyjnych współfinansowanych ze środków 
europejskich i budżetu państwa”.

Podczas uroczystości miało miejsce rów-
nież ślubowanie przedstawicieli klas pierw-
szych na sztandar szkoły oraz wręczenie 
aktów nadania awansu zawodowego 25 na-
uczycielom szkół ponadgimnazjalnych.

(WSR)
Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego przez Starostę Jerzego Rosoła.

Absolwenci, nauczyciele, przyjacie-
le szkoły oraz zaproszeni goście - wszyscy 
świętowali okrągłą rocznicę. Zebranych gości 
przywitał dyrektor szkoły Jarosław Rudol, 
który obchody rozpoczął słowami „Cza-
sy się zmieniają i my zmieniamy się razem  
z nimi”. Mimo, że zmieniła się wielokrotnie 

Dwie szkoły Jubilatki
Wrzesień był także miesiącem jubileuszy. Dwie szkoły ponadgim-

nazjalne rozpoczęły nowy rok szkolny od obchodów swego istnienia. 
I tak jubileusz 60 – lecia obchodził Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. 

nazwa szkoły, liczebność jej 
uczniów, kadra pedagogiczna, 
profile kształcenia, to zawsze 
pełniła rolę do której została 
powołana : kształciła młodych 
uczniów na prawych i odpo-
wiedzialnych ludzi. – Gratu-

luję szkole, że 
wysiłek i solidna praca kadry 
pedagogicznej daje konkretne 
owoce, że szkoła uczy twór-
czego i krytycznego myślenia, 
rozwija społecznie i pomaga 
uczniom uwierzyć w siebie – 
mówił Starosta Jerzy Rosół. 
Razem z Przewodniczącym 
Rady Eugeniuszem Wala 
przekazali na ręce dyrektora 
list gratulacyjny.

Kolejny jubileusz to 20 le-
cie istnienia  II Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Integracyj-
nymi im. Ks. prof. J. Tischne-
ra w Wodzisławiu. Oficjalna 

część uroczystości odbyła się w Wodzisław-
skim Centrum Kultury. Tam zaproszonych 
gości powitała dyrektorka szkoły Anna Bia-
łek.  Podczas jubileuszowej gali nagrodzono 
osoby, które wspierają szkołę i przyczyniają 
się do jej rozwoju, a także wręczono statuet-
ki wyróżniającym się absolwentom.- Jestem 
przekonany, że wypracowany przez minione 
20 lat dorobek szkoły, stanowi podstawę do 
dalszego rozwoju i sukcesów w przyszłości. 
Zdaliście egzamin dojrzałości celująco! – 
spuentował swoje przemówienie Starosta Je-
rzy Rosół. Podczas uroczystości można było 
także zobaczyć projekcję niekonwencjonalne-
go  filmu  przygotowanego  specjalnie na jubi-
leusz oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu 
absolwentów  liceum. (WSR)

60-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie.

Jubileusz 20-lecia  II LO im.Tischnera.
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Jednocześnie w tych pojęciach mieszczą 
się wszystkie podstawowe czynniki wpływają-
ce na zmianę struktury gospodarczej powiatu 
wodzisławskiego, takie jak perspektywy roz-
woju firm, kierunki zmian i trendy rozwojowe,  
jakość kapitału ludzkiego oraz wpływ powia-
tów sąsiednich na gospodarkę ziemi wodzi-
sławskiej.

Jednym z zasadniczych wyzwań, a równo-
cześnie kryterium, które było wykorzystane 
dla określenia skuteczności wdrażania Strate-
gii Zmiany Gospodarczej było zaangażowanie 
w ten proces podmiotów lokalnych, a w szcze-
gólności przedsiębiorców z terenu powiatu wo-
dzisławskiego. Dlatego też w ramach strategii 
znalazło się możliwie dużo celów i kierunków 
umożliwiających lokalnym firmom wpisanie 

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

Sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu wodzisławskiego oraz jakość i instru-
menty zarządzania rynkiem pracy stanowiły główne obszary badawcze projektu 
„Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wo-
dzisławskiego”. 

się w procesy transformacji gospodarczej. 
Przedsiębiorstwa powiatu wodzisławskiego są 
głównymi podmiotami kreowania zmiany go-
spodarczej, a ich działania powinny być wspie-
rane przez sektor samorządowy i obywatelski.

Biorąc pod uwagę poczynione założenia 
przyjęto sześć następujących priorytetów stra-
tegicznych:
P1. Zdolność do zmian w firmach.
P2. Biznesowe sieci współpracy powiatu.
P3. Powiatowe potencjały zmiany.
P4.    Międzysektorowe sieci współpracy powiatu. 
P5. Potencjały w otoczeniu na rzecz zmiany.
P6. Współpraca z otoczeniem na rzecz zmiany.

Wymienione priorytety strategiczne okre-
ślają na jakich zagadnieniach należy skupić 
uwagę kreując zmianę gospodarczą w powie-

cie oraz tworząc podstawę dla wyznaczenia 
celów strategicznych.

W IV kwartale 2010r. po ostatecznym 
zakończeniu prac nad Strategią Zarządza-
nia Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Wo-
dzisławskiego zostanie ona zaprezentowana 
szerszemu gronu odbiorców, w tym również 
przedstawicielom JST z terenu Subregionu Za-
chodniego Województwa Śląskiego.  W tym 
samym czasie na ukończeniu będą także dzia-
łania związane z przygotowaniem kart pro-
jektów wspomagających wdrożenie strategii. 
Będą one obejmowały zadania mogące mieć 
wpływ na poprawę warunków społeczno-go-
spodarczych na terenie powiatu a ich finanso-
wanie będzie głównie opierać się na środkach 
zewnętrznych pozyskiwanych przez uczestni-
ków partnerstwa. 

Przykładowe projekty (spośród 35) wdra-
żające zmianę gospodarczą w powiecie wodzi-
sławskim

S – sektor samorządowy,  B – sektor biznesowy,  O – sektor obywatelski
Szczegółowe informacje na temat projektów wdrażających zamianę gospodarczą znajdują się w Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą 

dla Powiatu Wodzisławskiego oraz na stronie projektu www.impulsdozmian.pl 

LP. NAZWA PROJEKTU GŁÓWNY KIERUNEK, W REALIZACJĘ 
KTÓREGO WPISUJE SIĘ PROJEKT

CZAS WDROŻENIA 
PROJEKTU

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE
 W REALIZACJĘ PROJEKTU

1 Tworzenie klastrów łączących firmy z branży lub branż pokrewnych. K6 36 Miesięcy B

2 Centrum logistyczne. K16 36 Miesięcy S, B

LP. NAZWA PROJEKTU GŁÓWNY KIERUNEK, W REALIZACJĘ 
KTÓREGO WPISUJE SIĘ PROJEKT

CZAS WDROŻENIA 
PROJEKTU

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE 
W REALIZACJĘ PROJEKTU

1
Promocja wśród młodzieży powiatu kształcenia w nowych oraz przy-
szłościowych kierunkach.

K8
12 miesięcy,
realizacja – cyklicznie 

S, B, O

2
Badanie potrzeb przedsiębiorstw na kwalifikacje w ujęciu średnio  
i długoterminowym (prognozowanie popytu) i ustalanie zmian w lo-
kalnej ofercie edukacyjnej w oparciu o wyniki badań.

K8
24 miesiące, 
realizacja – cyklicznie 

S, B, O

LP. NAZWA PROJEKTU GŁÓWNY KIERUNEK, W REALIZACJĘ 
KTÓREGO WPISUJE SIĘ PROJEKT

CZAS WDROŻENIA 
PROJEKTU

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE  
W REALIZACJĘ PROJEKTU

1 System informacji przestrzennej. K21 36 Miesięcy S

2
Wprowadzenie systemu ewaluacji funkcjonowania administracji pu-
blicznej w powiecie.

K21 36 Miesięcy S

LP. NAZWA PROJEKTU GŁÓWNY KIERUNEK, W REALIZACJĘ 
KTÓREGO WPISUJE SIĘ PROJEKT

CZAS WDROŻENIA 
PROJEKTU

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE  
W REALIZACJĘ PROJEKTU

1

System przepływu informacji między instytucjami administracji pu-
blicznej w powiecie:
- monitorowanie zmian gospodarczych,
- identyfikacja liderów,
- baza danych o firmach.

K21 24 miesiące S, B

2
Analiza barier rozwoju przedsiębiorstw wodzisławskich generowa-
nych przez instytucje publiczne (samorząd lokalny, ZUS, US, itp.).

K24 12 miesięcy S, B

LP. NAZWA PROJEKTU GŁÓWNY KIERUNEK,W REALIZACJĘ 
KTÓREGO WPISUJE SIĘ PROJEKT

CZAS WDROŻENIA 
PROJEKTU

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE
W REALIZACJĘ PROJEKTU

1 Wspólna promocja inwestycyjna gmin powiatu wodzisławskiego. K24 
6 miesięcy – organizacja,
realizacja – ciągle 

S

2
Rozwój sieci kooperacji polsko-czeskiej dla małych i średnich przed-
siębiorstw.

K16 36 miesięcy S, B

Projekty Biznesowe

Projekty Edukacyjne

Projekty Samorządowe

Projekty Międzysektorowe Samorządowo-Biznesowe

Projekty Promocyjne (skierowane poza powiat i transgraniczne)
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Łączna długość trasy wynosiła 18,55 km 
i dostosowana była zarówno dla amatorów 
turystyki rowerowej, jak i weteranów tej for-

my spędzania 
wolnego cza-
su. Do tego-
rocznej edycji 
rajdu zgło-
siło się 180 
uczestników. 
Najstarszy ro-
werzysta miał 
83 lata,  a naj-
młodszy 2 lata. 
Po powitaniu 
uczestników 
i uroczystym 
rozpoczęc iu 

Rowerem po zdrowie
12 września po raz dwunasty odbył się rajd rowerowy organizowa-

ny przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Tegoroczna 
trasa rajdu prowadziła z Wodzisławia Śl. przez Turzę Śl., Gorzycz-
ki, Uchylsko do pola campingowego Europa w Olzie, gdzie uczestnicy 
wzięli udział w obchodach Powiatowych Dni Promocji Zdrowia.

rajdu,  Damian Majcherek 
– Etatowy Członek Zarzą-
du wraz z cyklistami stawił 
czoło górkom i pagórkom, 
których nie zabrakło na 
trasie rajdu. Podczas trasy 
nie zabrakło również zaplanowanych przerw 
na odpoczynek. Uczestnicy mogli zgłębić  
wiedzę  historyczną m. in. na temat znajdu-
jącego się na trasie rajdu Sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej w Turzy Śl. Nad bezpie-
czeństwem rowerzystów czuwali Strażacy  
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Radlinie II, policjanci oraz członkowie 
Sekcji Turystyki Rowerowej “Koło” przy 
TPP w Pszowie z Pawłem Kowolem na cze-
le. Przybyłych na  metę  miłośników turystyki 
rowerowej powitał Tadeusz Skatuła, Wicesta-

rosta Powiatu Wodzisławskiego. – Bardzo się 
cieszę z faktu, że już po raz dwunasty mamy 
zaszczyt gościć na trasie rajdu  zarówno tych 
młodych rowerzystów, jak i prawdziwych 
weteranów turystyki rowerowej, co roku sta-
jących na starcie właśnie tej imprezy. To  Wy 
jesteście najlepszym przykładem na to, że 
aktywność fizyczna i sport to dobra recepta 
na szczęśliwe życie i zachowanie dobrego 
zdrowia -  powiedział Wicestarosta, który za-
chęcił wszystkich do udziału w Powiatowych 
Dniach Promocji Zdrowia. (WSR)

Cykliczne organizowane w powiecie wo-
dzisławskim Dni Kultury świadczą o roli 
kultury, jako jednego z kluczowych obsza-
rów strategicznych dla rozwoju powiatu. 
Organizowanie działań środowiskowych 
związanych z popularyzacją kultury oraz 
spędzaniem wolnego czasu  przyczynia się 
do rozwoju kulturalnego oraz ma wpływ 
na zwiększenie atrakcyjności powiatu. 
Co roku imprezy organizowane w ramach 
Powiatowych Dni Kultury cieszą się ogrom-
ną popularnością. W tym roku w bluesie dla 
niepełnosprawnych udział wzięło ponad 
400 uczestników, najwięcej do tej pory. Do 
udziału  w koncercie zgłosiło się w sumie 17 
ośrodków zajmujących się pomocą osobom 

Powiatowe Dni Kultury rozpoczęte
V jubileuszowa edycja koncertu „Blues dla niepełnosprawnych” 

zainaugurowała 16 września w muszli koncertowej Wiejskiego 
Domu Kultury w Czyżowicach XI Powiatowe Dni Kultury.

niepełnosprawnym  nie 
tylko z terenu powiatu wo-
dzisławskiego, ale również 
z takich miejscowości jak: 
Skoczów, Knurów, Ryb-
nik, Racibórz oraz Ruda 
Śląska. Do zabawy dołą-
czyła również grupa osób 
niepełnosprawnych z San 
Marino, która przebywała 
w Wodzisławiu w ramach 
przygotowań do Europejskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010.  
Dla uczestników zagrał zespół NIE-BO, który 
współpracuje z takimi wykonawcami jak: Ro-
bert Gawliński, Grzegorz Turnau, Artur Ga-

dowski, Lombard, 
Brathanki, Róże 
Europy i in. Tym 
razem wystąpił  
z liderem zespołu 
Tomaszem Lube-
rą oraz wokalistą 
Dżemu Marcinem 
Balcarem.

Kolejną impre-
zą zorganizowaną 
w ramach Dni Kul-
tury był XI Powia-

towy Przegląd Zespołów Folklorystycznych.
W ciągu dwóch dni,  na scenie Domu Pomo-

cy Społecznej w Gorzycach,  zaprezentowało 
się 17 zespołów z terenu powiatu wodzisław-
skiego. W pierwszym dniu czyli 21 września 
mogliśmy usłyszeć  takie zespoły jak: “Poło-
mianka”, “Olzanka”, “Bełszniczanki”, “Me-
lodia”, “Podbuczanki”, “Kalina”, “Pszowiki”, 
“Gospodynki”, “Bluszcz” i “Familijo”. 22 
września  zaprezentowały  się: “Syryniczki”, 
“Czyżowianki”, “Rogowianki”, “Ballada”, 
“Mszanianka”, “Turzanki” i “Marklowianki”.

Impreza nie miała charakteru konkursu, dla-
tego wszystkie zespoły biorące udział w prze-
glądzie otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe 
statuetki. Każdy z zespołów swoim występem 
udowodnił, że kultywuje oraz  popularyzuje 
tradycje tańców i pieśni ludowych. (WSR)

Wręczenie dyplomu najstarszemu 

uczestnikowi Rajdu.

XI Powiatowy Rajd Rowerowy

Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych.

Blues dla osób Niepełnosprawnych.
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Nagrody z rąk Starosty Jerzego Rosoła, Wicestarosty Tadeusza 
Skatuły oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Wala  
w Dziedzinie Kultury odebrali:

1. Ryszard Kozłowski,
2. Helena Mucha,
3. Małgorzata Tolarz,
4. Elżbieta Kołek,
5. Anna Kopystyńska,
6. Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Vladislavia”,
7. Izabella Zielecka – Panek,
8. Honorata Sordyl.

Rozdano nagrody 
i wyróżnienia

Uroczyste wręczenie Nagród Powiatu Wodzisławskiego  
w Dziedzinie Kultury i Sportu odbyło się 23 września w Go-
ścińcu Wodzisławskim. Nagrody w dziedzinie kultury otrzy-
mali wybitni twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy dzia-
łalności kulturalnej oraz popularyzatorzy kultury.

Nagrody i wyróżnienia  w dziedzinie sportu za osiągnięcie wyso-
kich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym otrzymali zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi. 

Podczas uroczystości uhonorowani zostali mieszkańcy powiatu 
wodzisławskiego, którzy swoją działalnością przyczynili się do roz-
woju oraz popularyzacji kultury i sportu nie tylko na terenie naszego 
powiatu, ale w całym kraju i poza jego granicami. Podczas tegorocz-
nej Gali wręczono 8 Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie 
Kultury oraz 16 wyróżnień i 10 Nagród Powiatu Wodzisławskiego  
w Dziedzinie Sportu. Imprezę uświetniła muzyczna prezentacja ze-
społu „Vladislavia” oraz występ Jakuba Blokesza z zespołem.

Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu zostały 
przyznane następującym osobą:

1. Martyna Szymańska (zawodnik)
2. Dominika Mosler  (zawodnik)
3. Patryk Błasik  (zawodnik)

1. Andrzej Klimas (zawodnik)
2. Łukasz Klimas (zawodnik)
3. Bartłomiej Sito  (zawodnik)
4. Towarzystwo Szermierzy Górnik Radlin (Mirosława Moskwa, 

Małgorzata Bedryj, Marta Kopocz) (zawodnicy)
5. Patryk Sitek (zawodnik)
6. Bernard Oślizło (zawodnik)
7. Artur Dzierwa (zawodnik)
8. Mateusz Mitko (zawodnik)
9. Sylwia Molitor (zawodnik)
10. Kamil Bugiel  (zawodnik)
11. Filip Kroemer  (zawodnik)
12. Grzegorz Miler  (działacz)
13. Jan Suchy  (działacz)
14. Konrad Zieleźny  (działacz)

Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu 
otrzymali:

Laureaci Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury.

Laureaci Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

Laureaci Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu.

4. Weronika Czempik (zawodnik)
5. Adam Molitor (zawodnik)
6. Piotr Chodyk (zawodnik)
7. Dawid Węglarz (zawodnik)
8. Bogdan Milion (trener)
9. Alfred Kucharczyk (trener)
10. Ludwik Blanik (działacz)
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Po mszy świętej barwny korowód dożynko-
wy ruszył, aby pokonać godzinną trasę mijając 
po drodze przepięknie przystrojone domostwa. 
Wszystkie wozy i platformy przygotowane 
przez poszczególne gminy zachwycały po-
mysłowością tak, że jury oceniające miało nie 
lada problem z dokonaniem właściwego wybo-
ru. Na boisku treningowym TS Górnik Pszów,  
gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie dożynek,  
Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jerzy Ro-
sół oraz Burmistrz Miasta Pszów Marek Ha-
wel podziękowali rolnikom za trud ich pracy 
oraz podtrzymywanie rolniczej tradycji. Z rąk 
starostów dożynkowych odebrali symboliczne 
bochny chleba jako owoce tegorocznych plo-
nów i podzielili się nim z mieszkańcami powia-

POWIATOWE I MIEJSKIE DOŻYNKI  2010 
Dożynki Powiatowo – Gminne na stałe wpisały się w kalendarz imprez Powiatu 

Wodzisławskiego. Tegoroczne Święto Plonu odbyło się w pierwszą niedzielę wrze-
śnia, a rolę gospodarza pełniło  miasto Pszów. Obchody rozpoczęła uroczysta msza 
św. w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie odprawiona w in-
tencji rolników z podziękowaniem za tegoroczne plony.

tu zebranymi na boisku TS Górnik Pszów - Po-
dziękujmy za okazały bochen chleba upieczony 
z nowego ziarna, bo w tym chlebie zawarta jest 
nasza gościnność i obietnica, że gdyby nawet 
komu miało go zabraknąć, każdemu z nas wy-
starczy wrażliwości, aby swoim chlebem się 
podzielić – powiedział Starosta Jerzy Rosół. 
Podczas tegorocznych dożynek zasłużonym 
rolnikom z gmin z terenu powiatu wodzisław-
skiego wręczone zostały listy gratulacyjne 
wraz z pakietami promocyjnymi. Licznie ze-
branym widzom czas umilał Piknik Country 
z gwiazdami Mrągowa oraz Katarzyną Szu-
bertowską, a występy artystyczne na scenie 
zamknęła gwiazda wieczoru, zespół „Gang 
Marcela”. (WSR)


