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Podczas I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego IV ka-
dencji wybrano nowe władze. Radzie Powiatu przewodni-
czyć będzie Eugeniusz Wala,  Starostą został Tadeusz Skatuła. 
Przed wyborem nowego przewodniczącego, obrady prowadził najstar-
szy wiekiem radny  - Stanisław Małecki. Pierwszym punktem sesji było 
wręczenie przez przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej Martę 
Kucharczyk - Gemza zaświadczeń o wyborze na radnego, a następnie  
25 radnych złożyło uroczyste ślubowania.

Do Rady Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji weszli przedsta-
wiciele 7 komitetów wyborczych. Komitet Platformy Obywatelskiej 
otrzymał 10 mandatów , Prawo i Sprawiedliwość – 5 , Ruch Autonomii 

I sesja Rady Powiatu
Wybrano nowe władze 

Powiatu Wodzisławskiego

Śląska  - 1,  Forum Samorządowe – 2, Ruch Demokracji Samorządo-
wej - 1, Wspólnota Samorządowa w Powiecie - 5 , Ruch Demokracji 
Lokalnej – 3. 

Każdorazowo przed wyborem władz: przewodniczącego Rady, wi-
ceprzewodniczących, starosty, wicestarosty i członków Zarządu powo-
ływano Komisję Skrutacyjną,  która czuwała nad przebiegiem tajnego 
głosowania. W skład komisji weszli: Adam Krzyżak, Krystyna Smuda 
i Michał Lorek.  

Kandydaturę Eugeniusza Wala na stanowisko przewodniczącego 
Rady zgłosił radny Tadeusz Skatuła. - Jego doświadczenie oraz ilość 
głosów, które zdobył w wyborach, to dostateczna rekomendacja. Dwu-
krotnie był już przewodniczącym Rady – podkreślił Tadeusz Skatuła.  
W głosowaniu tajnym Eugeniusza Wala poparło 19 radnych, 4 było 
przeciwnych oraz oddano 2 głosy nieważne. Jego kandydatura była je-

dyną na to stanowisko. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali radni Da-
wid Topol (19 za, 5 przeciw, 1 głos nieważny) oraz Roman Juzek (22 za, 
2 przeciw, 1 głos nieważny).

Następnie wybierano Starostę, Wicestarostę  i Zarząd Powiatu. No-
wym starostą jednogłośnie został wybrany – pełniący dotychczas funk-
cję wicestarosty – Tadeusz Skatuła. Jego kandydatura, zgłoszona przez 
Wiceprzewodniczącego Rady Dawida Topola  na stanowisko starosty, 
była jedyną. – Tadeusz Skatuła to doświadczony samorządowiec. Zdo-
był w wyborach największą liczbę głosów w całym powiecie – argu-
mentował Dawid Topol. W głosowaniu tajnym kandydata poparło 24 
radnych. Jeden głos był nieważny.  - Pełnienie obowiązków Starosty to 
nie tylko wielki honor i zaszczyt, ale to przede wszystkim ogromna od-

powiedzialność i możliwość służenia innym. Dołożę wszelkich starań, 
aby te służbę realizować z jak największym zaangażowaniem i poświę-
ceniem – mówił nowo wybrany Starosta. 

Wicestarostą Powiatu, na wniosek Starosty, został Dariusz Prus, 
który otrzymał 17 głosów poparcia, 6 przeciw, 2 głosy były nieważne. 
Skład Zarządu uzupełniają: Zbigniew Seemann (16 za, 8 przeciw, 1 głos 
nieważny) , Andrzej Korbica (17 za, 6 przeciw, 2 głosy nieważne), Jo-
lanta Tomaszewska (20 za, 3 przeciw, 2 głosy nieważne).

Podczas listopadowej sesji powołano także Komisje Rady, ustalono 
zakres ich działania oraz wybrano przewodniczących.
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Jarosław Szczęsny, 
 Wiceprzewodniczący Marian Drosio
2. Komisja Organizacyjna – Przewodniczący Adam Krzyżak
3. Komisja Budżetu – Przewodniczący Michał Lorek
4. Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
 – Przewodnicząca Krystyna Smuda
5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 
 – Przewodniczący Stanisław Małecki
6. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
 – Przewodnicząca Janina Chlebik – Turek

Do wyboru nowego przewodniczącego, obrady sesji prowadził najstarszy 

wiekiem radny Stanisław Małecki.

Gratulacje od członków Zarządu III kadencji przyjmuje nowo wybrany 

Starosta Powiatu Tadeusz Skatuła.

Prezydium Rady Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji.

Obrady I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji.
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Na zaproszenie powiatu Recklingausen Starosta Jerzy Rosół 
przebywał w dniach 23-26 listopada 2010r. w Niemczech. Pod-
czas wizyty Starosta został uhonorowany przez władze Powiatu 

Wizyta Starosty Powiatu Wodzisławskiego 
w Powiecie Recklinghausen

Od lewej Hans Jurgen Schnipper, Jerzy Rosół i Cay Süberkrüb.

Zespół Szkół Zawodowych z Wodzisławia Śl. jako pierwszy  
w powiecie świętował 23 listopada obchody Dnia Górnika. W 
tym roku dodatkowo wydarzeniom towarzyszyła uroczystość 
nadania sztandaru Technikum nr 1, który został ufundowany 
przez Kompanię Węglową S.A w Katowicach.

Ważnym punktem było także podpisanie przez szkołę porozumienia 
o współpracy z firmą Becker – Warkop, w ramach którego uczniowie  
w firmie będą mogli odbywać praktyki.

W części oficjalnej nie zabrakło tradycyjnego “skoku przez skórę”, 
odbyło się też pasowanie górników klas pierwszych, którego dokonał 
Wicestarosta Tadeusz Skatuła. Uczniowie ci otrzymali także gwarancje 
pracy w górnictwie. Uroczystość została zorganizowana w ramach VI 
Dni Regionu. 

Z okazji święta Barbórki na terenie powiatu wodzisławskiego odbyło 
się wiele uroczystych akademii, spotkań i biesiad górniczych. Władze 

Barbórka 2010 w powiecie wodzisławskim

12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wo-
dzisławskiego otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. 
Laureaci stypendiów to najlepsi uczniowie, którzy uzyskali naj-
wyższą średnią lub wykazali szczególe uzdolnienia w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Przyznano Stypendia Prezesa Rady Ministrów
Uroczystość dla uczniów szkół z terenu Delegatury w Rybniku  od-

była się 23 listopada w Żorach.  Gratulacje laureatom złożył Wojewo-
da Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław 
Faber.

Przedstawiamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów  z terenu po-
wiatu wodzisławskiego:
- ZSP w Radlinie - Marzena Oślizło – Technikum
- ZSP Nr 1 w Rydułtowach- Ewa Mazurek – LO
- ZSP Nr 2 w Rydułtowach - Sonia Gac – Technikum
- ZSP w Pszowie - Agata Zielecka – Technikum
- ZSE - Debora Wieczorek – Technikum nr 2
- ZST - Dominika Lewczuk – III LO, Agnieszka Kopka – III LP, 
 Anna Warok – Technikum nr 3
- ZSZ - Zdzisław Tomiczek – Technikum nr 1
- ZSP – II LO -  Artur Kaczmarek
- ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl –I LO - Aleksandra Gomułka
- ZSw Gogołowej - Marta Oczadły – I LO

(WSR)

Recklinghausen za całokształt zasług dla liczącego już prawie 
dekadę, partnerstwa niemieckiego Powiatu Recklinghausen oraz 
polskiego Powiatu Wodzisławskiego. 

Podczas trwania wizyty Starostowie – Jerzy Rosół oraz Cay Süber-
krüb podsumowali  dotychczasową współpracę oraz omówili perspekty-
wy przyszłościowe na płaszczyźnie trójstronnej jak i bilateralnej.

24 listopada podczas uroczystości Starosta Jerzy Rosół otrzymał ho-
norowe odznaczenie Powiatu Recklinghausen w dowód uznania za jego 
zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiej przyjaźni. W przemówie-
niu Cay Süberkrüb określił Jerzego Rosoła mianem “inicjatora” całego 
partnerstwa, podkreślając jego zaangażowanie w proces integracji obu 
samorządów. 

Jednym z punktów programu pobytu było spotkanie z władzami Ce-
chu Rzemieślników w Recklinghausen, reprezentowanymi przez Star-
szego Cechu, Hansa-Waltera Bugzela oraz Dyrektora Zarządzającego, 
dr Franka Bruxmeiera.  (WSR)

Powiatu uczestniczyły w zorganizowanych na terenach gmin uroczy-
stościach Barbórkowych, przekazując całej Braci Górniczej życzenia  
i podziękowania za trud ich pracy oraz podtrzymywanie śląskiej tradycji.

(WSR)

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu wodzisławskiego.

Nowy sztandar Technikum Nr 1 ufundowany przez Kompanię Węglową S.A.  
w Katowicach.
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W ramach projektu „Dobry Start” - program aktywizacji 
społeczno- zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym w powiecie wodzisławskim od-
było się seminarium pn. „Wspieranie osób w trudnym położeniu 
w projektach systemowych”. 

 Seminarium otworzyła Irena Obiegły – Pani Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie, która powitała zaproszonych gości. Do 
wygłoszenia prelekcji zaproszona została Pani Bożena Boruta Gojny – 
psycholog, psychoterapeuta, honorowy prezes Polskiego Stowarzysze-
nia Psychologów Praktyków. W swojej  prezentacji szczególną uwagę 
zwróciła na znaczenie pracy w życiu osób niepełnosprawnych, osób do-
rastających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych, a także w życiu kobiet 50+ i młodych matek biologicznych, 
których dzieci przebywają w spokrewnionych rodzinach zastępczych. 
Podczas seminarium uczestnikom zaprezentowano film promujący  pro-
jekt „Dobry Strat”, który dostępny jest na www.pcpr-wodzislaw.pl.

Na konieczność promowania integracji społecznej i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu uwagę zwrócił Starosta Jerzy Rosół – Cie-
szę się z podjętej przez organizatorów inicjatywy, gdyż w powiecie wo-

Wspieranie osób w trudnym położeniu życiowym

dzisławskim oraz w całej Polsce zagrożonych wykluczeniem pozostaje 
nadal tak wiele rodzin oraz osób – stwierdził Starosta. Przy okazji kon-
ferencji Starosta złożył życzenia wszystkim pracownikom z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego. (WSR)

W listopadzie zakończyły się wieloetapowe prace mające na 
celu stworzenie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą 
dla Powiatu Wodzisławskiego. W początkowej fazie realizacji 
projektu przeprowadzono szerokie badania wodzisławskiego 
rynku pracy. 

Badania te pozwoliły określić potencjał rozwojowy powiatu, wy-
kazać szanse i zagrożenia płynące z otoczenia oraz mocne i słabe stro-
ny. Wszystkie zebrane dane oraz ich analiza znalazły się w raporcie 
„Analiza procesów i determinant wpływających na zmianę struktury 
gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian”. Na 
podstawie przygotowanego raportu przystąpiono już w węższym gro-
nie przedstawicieli instytucji partnerskich do opracowania koncepcji 
prac nad strategią, a przede wszystkim uzgodniono wizję, priorytety  
i cele zmiany gospodarczej w powiecie wodzisławskim. 

Priorytety strategiczne dla Powiatu Wodzisławskiego:  
1.Zdolność do zmian w firmach.
2.Biznesowe sieci współpracy powiatu.
3.Powiatowe potencjały zmiany.
4.Międzysektorowe sieci współpracy powiatu.
5.Potencjały w otoczeniu na rzecz zmiany.
6.Współpraca z otoczeniem na rzecz zmiany.

Projekt „Impuls do zmian. Partnerstwo
 lokalne dla rozwoju gospodarczego 

Powiatu Wodzisławskiego”

Lider Projektu:  
CTC Polska Sp. z o.o. 
Oddział w Katowicach 
ul. Moniuszki 7 
40-005 Katowice 

Powyższe priorytety określają, na jakich zagadnieniach należy 
skupić uwagę kreując zmianę gospodarczą w naszym powiecie. Jed-
nakże najważniejszą cześć tego dokumentu stanowią zadania wdra-
żające SZZG. Niektóre z nich będą realizowane w Partnerstwie przy 
wsparciu finansowym ze środków UE, a niektóre wynikają wprost  
z zadań poszczególnych instytucji.   

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokument „Strate-
gii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego” 
znajdują się na stronie internetowej www.impulsdozmian.pl.

Partner Projektu:
Powiat Wodzisławski
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu Impuls do zmian.

Pani Bożena Boruta-Gojny podczas wygłaszania prelekcji.
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OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙  OGŁOSZENIA

» Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2010 r. (Wigilia) Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. będzie NIECZYN-

NE. (Zarządzenie Starosty Powiatu Wodzisławskiego Nr 80/2010 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010 roku 

dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 25 grudnia 2010 r.)

» 28-29 grudnia 2010r. o godz. 18.00 w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się „Wodzisławski Przegląd Kina 

Uff!owego”. Wstęp wolny. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

» 29 grudnia 2010r, o godz. 19.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie odbędzie się koncert Alicji Majewskiej. 

Cena biletu 20 zł. Szczegóły na www.mok.radlin.pl/mok/

» 6 stycznia 2011r. o godz. 18.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śl. od-

będzie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Bilety w cenie 40 zł do nabycia  

w kasie WCK. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

» 22 stycznia 2011r. o godz. 18.00 Wodzisławskim Centrum Kultury zaprasza na „Koncert Wiedeński” Opery Śląskiej 

z Bytomia. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasie WCK. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

Siły Zbrojne rozpoczęły od 1 lipca 2010 roku nabór do Na-
rodowych Sił Rezerwowych.  10 tysięcy ochotników zostanie 
przyjętych do końca 2010 roku, a kolejne 10 tysięcy w roku 
przyszłym. 

Narodowe Siły Rezerwowe będą utrzymywane na potrzeby reago-
wania kryzysowego np. likwidacji skutków klęsk żywiołowych, jako 
wzmocnienie jednostek wojskowych. Nie są one oddzielną formacją, 
nie są tworzone nowe jednostki wojskowe. Ochotnicy przydzielani są 
do jednostek wojskowych już istniejących. 

Podstawą podjęcia służby w NSR jest kontrakt podpisywany z do-
wódcą jednostki wojskowej na okres od 2 do 6 lat. Żołnierze rezerwy-
-ochotnicy otrzymują przydział kryzysowy, który oznacza zaliczenie 
ich do Narodowych Sił Rezerwowych i nakłada na nich obowiązek 
pełnienia ćwiczeń wojskowych, służby okresowej oraz stawienia się 
do służby w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

Ochotnik, który podpisze kontrakt do NSR, będzie miał obo-
wiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko ćwiczeniach 
30 dni rocznie. Za ten okres wojsko wypłaci mu żołd, a także może 
zrekompensować straty jego pracodawcy. Na co dzień żołnierz NSR 
wykonuje swoją pracę zawodową. Do jednostki wojskowej zostanie 
wezwany wtedy, gdy będzie potrzebny. 

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z zasadami tworzenia  
i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, oraz tych, którzy 
rozważają wstąpienie do nich, na stronie internetowej: www.rybnik.
wku.wp.mil.pl zamieszczone zostało  Vademecum Narodowych Sił 

Narodowe Siły Rezerwowe 
zapraszają ochotników

Zbrojnych, a także szczegółowy poradnik dla kandydatów do NSR. 
Podkreślić należy, że służba w NSR może stać się pierwszym eta-

pem do podjęcia w przyszłości przez żołnierza NSR, zawodowej służby 
wojskowej. O podjęcie służby w NSR mogą ubiegać się także osoby, 
które nie pełniły dotychczas żadnej formy służby wojskowej. Ci po-
wołani będą najpierw do tzw. służby przygotowawczej, w czasie której 
odbędą szkolenie podstawowe. Po jego zakończeniu staną się żołnie-
rzami rezerwy i wtedy będą mogli wnioskować o przyjęcie do NSR.  
Narodowe  Siły Rezerwowe  otwarte są także dla kobiet. Współcze-
sne Siły Zbrojne to miejsce także dla kobiet, które obecnie stanowią 
coraz wyższy procent stanu osobowego armii. Pełnią one funkcje na 
równi z mężczyznami i mogą ubiegać się o przydział na każde stano-
wisko. Kobiety w dzisiejszym Wojsku Polskim są dowódcami pod-
oddziałów, pilotują śmigłowce i samoloty, pracują jako kontrolerzy 
ruchu lotniczego, nawigatorzy, oficerowie na okrętach nawodnych  
i podwodnych. Służą od lat w składzie Polskich Kontyngentów Woj-
skowych w charakterze specjalistów ds. współpracy cywilno-wojsko-
wej (CIMIC), lekarzy, dowódców plutonów rozpoznawczych, inży-
nieryjnych i remontowych oraz pilotów.

Chętni do służby w NSR mogą zgłaszać się do Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Rybniku gdzie uzyskają wszelkie informacje. 
Kontakt z WKU: tel.32 4223447, 32 4611708; email: wkurybnik.@
wp.mil.pl

Informację przekazał: mjr Wacław Wojaczek – Szef Wydziału Re-
krutacji WKU w Rybniku.
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„Czy wy wiecie, czy nie wiecie? Mikołaje są na świecie!” 
Przekonały się o tym dzieci i młodzież z Zespołu Placówek 
Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim. 6 grudnia odwiedził ich św. Mikołaj. Gość co prawda 
nie przyjechał saniami, ale żeby móc się spotkać z dziećmi, mu-
siał przejść przez ogromny komin.

Fantastyczną atmosferę jaka panowała na wypełnionej po brzegi 
sali, odzwierciedlały uśmiechy na twarzach wszystkich zgromadzo-
nych. Uczniowie wspólnie z nauczycielami,  specjalnie dla gościa,  
przegotowali występy, m.in. śpiewali piosenki, recytowali wiersze,  
a nawet obdarowali Mikołaja prezentem. Był to ciepły szalik. 

Mikołajki  w powiecie wodzisławskim

Św. Mikołaj odwiedził także Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Połomi. Tam, 9 grudnia podczas Powiatowych Mikołajek, spotkał 
się z 140 dziećmi, którym nie tylko wręczył prezenty, ale opowiedział 
o przygotowaniach do ich rozwożenia i o produkcji zabawek. Impreza 
została wspólnie zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wo-
dzisławiu Śląskim i Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin: Mszana, Go-
rzyce, Godów, Marklowice, Lubomia, Radlin i Wodzisław Śląski. Dla 
podopiecznych ośrodków wystąpił zespół DUO-FIX, który przygo-
tował program artystyczny pt. „Gdzie jesteś Mikołaju?”. Radościom  
i uśmiechom nie było końca. Na zakończenie dzieci uroczyście poże-
gnały wspaniałego gościa. (WSR)Powiatowe Mikołajki w Połomi.

Mikołaj w ZPSWR przyszedł do dzieci przez wielki komin.

Podobnie jak przed rokiem w Zespole Szkół Zawodowych 
w Wodzisławiu Śl. odbyły się dwa konkursy dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego. 

W pierwszym z nich – konkursie Wiedzy o Sporcie - uczniowie 
zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi historii Piłkarskich Mistrzostw 
Świata. Drugi konkurs dotyczył znajomości zagadnień z regionu. 
Uczestnicy musieli się wykazać bogatą wiedzą nie tylko na temat Ry-
dułtów, Radlina i Marklowic, ale także znajomością gwary, kuchni 
i obrzędów górnośląskich, a nawet talentem artystycznym, bowiem 
jednym z zadań było zaprojektowanie logo promującego atrakcje tu-
rystyczne jednej z trzech gmin.

Najlepsze drużyny obu konkursów otrzymały dyplomy, statuetki 
oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisła-
wiu Śl.

W konkursie Wiedzy o Sporcie najlepsza okazała się drużyna Ze-
społu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. 
Drugie miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wodzisławiu Śl., a trzecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Rydułtowach.

W konkursie Wiedzy o Regionie wygrała drużyna Zespołu Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. Drugie miejsce zajęły repre-
zentantki ZSP Nr 2 w Rydułtowach, a trzecie – zwycięzcy eliminacji 
– uczniowie ZSP Nr 1 w Rydułtowach.

(WSR)

Konkursy wiedzy o sporcie i regionie za nami

Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Regionie.

Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Sporcie.


