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W marcu rozpoczął się w Powiecie Wodzisławskim projekt sys-
temowy pn. „Mam zawód – mam pracę w  regionie”,   którego 
głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz pre-
stiżu szkół zawodowych w naszym regionie. Powiat Wodzisław-
ski jest jednym z 30 Partnerów projektu, którego Liderem jest 
Samorząd Województwa Śląskiego. W  projekcie biorą udział 
uczniowie klas II, III i IV technikum oraz klas II i III trzyletnich 
zasadniczych szkół zawodowych, a także klas I i II dwuletnich 
zasadniczych szkół zawodowych. Uczestnictwo w projekcie jest 
całkowicie bezpłatne.  
Do projektu zakwalifikowało się 425 uczniów na podstawie 
wypełnianej przez nich ankiety rekrutacyjnej z  następujących 
szkół: Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Ślą-
skim, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w  Rydułtowach, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespół Placó-
wek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim.
Projekt rozpoczęły zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzo-
ne w  21 grupach. W  trakcie zajęć uczestnicy projektu zdoby-
wają wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy, poznają 
zasady pisania CV i  listu motywacyjnego, przygotowania do 
rozmowy kwalifikacyjnej, gier symulacyjnych, jak również po-
głębiają wiedzę z  podstaw przedsiębiorczości. Zajęcia są pro-
wadzone przez wykwalifikowanych konsultantów zawodowych 
w formie wykładów oraz ćwiczeń, umożliwiających praktyczne 
wykorzystanie zdobytej wiedzy w przyszłości. 

W kolejnym etapie projektu będą odbywały się zajęcia z doradz-
twa indywidualnego, na które zakwalifikuje się 80% uczniów 
z  pierwszego etapu. W  przypadku większej liczby chętnych, 
podstawą rekrutacji będzie wynik ankiety motywacyjnej wypeł-
nianej na koniec zajęć z  doradztwa grupowego. Indywidualne 
zajęcia mają na celu ukierunkować ucznia na rozwój zawodowy 
i pomóc mu opracować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodo-
wego. Na podstawie zdiagnozowanych przez konsultanta za-
wodowego potrzeb, uczniowie będą kierowani na odpowiednie 
do swoich predyspozycji, oczekiwań i potrzeb formy wsparcia 
w ramach pakietu. Uczniowie będą mieli do wyboru atrakcyjne 
kursy, w tym kursy certyfikowane (m. in. na operatora koparki, 
operatora wózków jezdniowych,  prawo jazdy kat. B, C i D, AU-
TOCAD, SEP, CISCO, carvingu, barmańskim, spawacza, gra-
fika komputerowego, tokarza, obsługi programów księgowych, 
rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych), a  także praktyki 
i staże w różnych branżach zawodowych, m.in. informatycznej, 
gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej. 
W  ramach pakietu przewidziano również udział w  zajęciach 
wyrównawczych, m.in. z matematyki, fizyki, chemii, informa-
tyki, rysunku technicznego, j. polskiego oraz zajęciach dodat-
kowych, m.in. z j. angielskiego, technologii informacyjnej ICT, 
projektowania stron WWW, systemów i sieci komputerowych, 
technologii mobilnych. 
Uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się do projektu w  tym 
roku szkolnym, będą mieli szansę uczestnictwa w  roku szkol-
nym 2012/2013. Kolejny nabór już we wrześniu!

Ewelina Mazur
koordynator projektu „Mam zawód-mam pracę w regionie”

MŁODZIEŻ SZKÓŁ ZAWODOWYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU
„MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”

Do projektu zakwalifikowało się 425 uczniów z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych Uczniowie biorą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego
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Marcowa sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego była już szesnastą 
w  tej kadencji i  została poświęcona pomocy społecznej i  syste-
mowi oparcia dla osób niepełnosprawnych w  powiecie wodzi-
sławskim. Sprawozdanie z  działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu Śl. i  powiatowych jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej wraz z  wykazem potrzeb 
powiatowej pomocy 
społecznej złożyła Ire-
na Obiegły – dyrektor 
PCPR, a  także De-
zyderiusz Szwagrzak 
– dyrektor Zakładu 
Aktywności Zawodo-
wej – Zakładu Usług 
Pralniczych w  Wodzi-
sławiu Śl., który daje 
pracę osobom niepeł-
nosprawnym w  naj-
trudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. Informa-
cję z  działalności Za-
rządu Powiatu pomię-
dzy sesjami Rady złożył 
także Starosta Tadeusz 
Skatuła. Zgodnie z  nią  
Zarząd Powiatu odbył 
w  tym okresie siedem 
posiedzeń, podczas których zaopiniował wszystkie projekty 
uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego, które stały się przed-
miotem obrad marcowej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
W  bloku uchwał radni podjęli decyzję o  nadaniu ZOZ w  Wo-
dzisławiu Śl. nowego statutu, odpowiadającego planowanemu 
połączeniu obydwu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach, a także zdecydowali o prze-
znaczeniu kwoty 5 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu me-
dycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzi-
sławiu Śląskim, za którego funkcjonowanie odpowiadają władze 
Województwa Śląskiego.
Radni dokonali także podziału środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie w  tym roku 

przyznano dla naszego powiatu. W stosunku do 2011 r. pienię-
dzy jest więcej o ok. 700 tys. zł. Ponadto Rada Powiatu przyjęła 
uchwałę w  sprawie określenia szczegółowych warunków umo-
rzenia w całości lub w części, łącznie   z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od usta-
lenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Radni zgodzili się też 
z  propozycją Zarządu 
Powiatu i  zdecydowa-
li o  udzieleniu Miastu 
Pszów pomocy finan-
sowej w  kwocie 170 
tys. zł z  przeznacze-
niem na realizację za-
dania inwestycyjnego 
w  ramach Programu 
„Moje Boisko – Orlik 
2012”, a  także Miastu 
Wodzisław Śl. w  kwo-
cie 50 tys. zł na wy-
konanie projektu wy-
konawczego budowy 
drogi do obsługi strefy 
inwestycyjnej (łącznik 
ulicy Młodzieżowej 
z ulicą Olszyny).
Z innych uchwał należy 

wspomnieć również o powierzeniu Gminie Mszana zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w  granicach administra-
cyjnych tej gminy w zakresie letniego i  zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przy-
drożnej, a także o ustaleniu wysokości opłat za usunięcie i prze-
chowywanie pojazdów oraz  wysokości kosztów w  przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. Radni dokonali ponadto ak-
tualizacji Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2008 – 2015 oraz 
budżetu Powiatu i  Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zajęli 
również stanowisko wobec nie przyznania przez Krajową Radę 
Radiofonii i  Telewizji koncesji na  nadawanie na multipleksie 
dla Fundacji „Lux Veritatis”, nadającej program telewizyjny pod 
nazwą „Trwam”.

Na zakończenie kwalifikacji wojskowej z wizytą w powiecie wodzi-
sławskim gościła delegacja złożona z przedstawicieli Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego w osobach ppłk. Kornela Łaniewskiego 
i  mjr. Jerzego Demiańczuka, a  także przedstawiciela Centralnej 
Wojskowej Komisji Lekarskiej mjr. Jacka Milaka, szefa wydzia-
łu mobilizacji i  uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowe-
go w Katowicach ppłk. Kazimierza Misiaszka oraz kierownictwa 
rybnickiej Wojskowej Komendy Uzupełnień: ppłka Andrzeja Sy-
gulskiego, mjr. Adriana Klimka i mjr. Wacława Wojaczka. Celem 
wizyty była kontrola przebiegu tegorocznej kwalifikacji wojskowej 
w powiecie wodzisławskim.  W ocenie gości kwalifikacja w powie-
cie wodzisławski przebiega wzorowo. Wojskowi nie dostrzegli żad-
nych uchybień, a  jak podkreślił ppłk Misiaszek odsetek osób zo-
bowiązanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską, 

które dopełniły tego obowiązku, wynoszący prawie 99%, plasuje 
powiat wodzisławski w  krajowej czołówce. – Obecnie obserwuje-
my tendencję odwrotną do tego, co się działo jeszcze kilka lat temu. 
Dzisiaj młodzi ludzie wręcz ukrywają przeciwwskazania do służby 
wojskowej, a ci, którzy kiedyś otrzymali kategorię „D” dzisiaj zabie-
gają o jej zmianę. Okazuje się, że w wielu służbach mundurowych, 
nie tylko w wojsku, nie można myśleć o dobrej pracy, mając taką ka-
tegorię. A dzisiaj praca jest jedną z podstawowych wartości młodych 
ludzi – tłumaczy ppłk Misiaszek.

W 2012 r. przed Wojskową Komisją Kwalifikacyjną w powiecie wo-
dzisławskim stanąć miało około tysiąca osób. Jak dotąd, w przed-
ostatnim dniu kwalifikacji, tego obowiązku nie wypełniło tylko 
sześciu młodych mieszkańców powiatu.

WIEŚCI Z SESJI

PRZEDSTAWICIELE SZTABU GENERALNEGO WIZYTOWALI POWIAT WODZISŁAWSKI

Podczas marcowej sesji złożono sprawozdanie z  działalności PCPR-u w  Wodzisławiu  Śl. 
i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
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Nieprzerwanym pasmem sukcesów okazuje się udział 
uczniów wodzisławskiej „budowlanki” w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W branży budowlanej oferowali zatrudnienie pracodawcy podczas Budowlanych Targów Pracy, które zorganizował 
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Na bezrobotnych czekało ponad 42 oferty pracy.

Pięciu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w  Wodzisławiu 
Śląskim, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, zo-
stało laureatami tegorocznej XXV Olimpiady Wiedzy i  Umie-
jętności Budowlanych, której finał odbył się w  dniach 13 i  14 
kwietnia w  Bytomiu. Trzech z  nich znalazło się na podium. 
Pierwsze miejsce zajął Adam Barteczko, drugie - Dawid Jarzą-
bek, a trzecie – Mateusz Mendrela. Na siódmym miejscu upla-
sował się z kolei Krystian Zygmunt, a trzydzieste, co wziąwszy 
pod uwagę, że w  finale startowało prawie stu uczniów, zajęła 
Ewelina Langrzyk.
Z  okazji ogromnego sukcesu z  uczniami oraz ich opiekunami 
spotkał się Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła, który pogra-
tulował wszystkim osiągnięcia oraz wręczył upominki. Z zainte-
resowaniem słuchał też opowiadań o trudnych i mozolnych przy-
gotowaniach do Olimpiady.
 Jak podkreślają opiekunowie olimpijczyków: Tomasz Wardenga, 
Olga Serwotka oraz Teresa Dragon tajemnica sukcesów polega na 
pracy zespołowej. – Tworzymy drużynę. My razem dużo pracuje-
my, ale też razem odpoczywamy i  razem się modlimy. Mocniejsi 
uczniowie pomagają słabszym – to są nasze zasady, które wspólnie 
wyznajemy – mówi Tomasz Wardenga.
Olimpijczycy przyznają, że sukces w olimpiadzie znacząco wpły-
nie na ich przyszłość. – Dzięki wygranej w  olimpiadach drzwi 
większości uczelni wyższych stoją przed nami otworem – podkre-
śla Adam Barteczko. 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim zwyciężył tak-
że w klasyfikacji szkół XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności, wy-
przedzając aż o 28 pkt Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół 
Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu. W ten sposób wodzi-
sławska szkoła po raz kolejny potwierdziła, że jest najlepszą szkołą 
techniczną w województwie śląskim. 
W nagrodę szkoła otrzymała Puchar Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej.
To nie pierwszy raz, gdy reprezentacja ZST zajmuje całe podium. 
W osiemnastoletniej historii startów szkoły w olimpiadzie wiedzy 
i umiejętności budowlanych taka sytuacja miała miejsce już dwu-
krotnie.

– Do udziału w targach zgłosiło się 17 firm oraz insty-
tucje pośrednictwa pracy – mówi Grażyna Ostrowska 
z  Powiatowego Urzędu Pracy w  Wodzisławiu Śl. Naj-
więcej ofert czekało głównie na fachowców. Firmy po-
szukiwały osób do pracy w  takich zawodach jak mu-
rarz, tynkarz, dekarz czy malarz.  
Targi odwiedziło sporo ludzi. Wśród nich byli nie tyl-
ko bezrobotni, ale również osoby, które mają pracę, ale 
szukają lepszych warunków. – Szukam pracy dla bruka-
rza. Mam nadzieję, że na takich targach prędzej można 
znaleźć konkretną ofertę – mówi pan Tadeusz (53 lata). 
Budowlańcem jest również pan Krzysztof (40 lat) – Nie 
narzekam, że w  budownictwie nie ma pracy. Zajmuję 
się pracami wykończeniowymi, inne rzeczy też potrafię. 
Trzeba szukać, bo może się znajdzie lepszą ofertę.
Targi pracy umożliwiają z  jednej strony przedsiębior-
com zaprezentowanie oferty zatrudnienia i prowadze-
nie na miejscu rozmów kwalifikacyjnych z  kandyda-
tami, a z drugiej strony poszukującym pracy ułatwiają 
bezpośredni kontakt z  kilkoma pracodawcami jedno-
cześnie.

Olimpijczycy i ich opiekunowie podczas spotkania ze Starostą Wodzisławskim 
Tadeuszem Skatułą

Budowlane Targi Pracy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem

CAŁE PODIUM DLA UCZNIÓW „BUDOWLANKI”

SZUKALI PRACY NA TARGACH
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Zgodnie z uchwałą podjętą przez radnych na marcowej sesji naj-
większą pozycją wydatków w zakresie rehabilitacji społecznej jest 
dofinansowanie kosztów działania dwóch działających w powiecie 
wodzisławskim warsztatów terapii zajęciowej. Do placówek w Go-
rzycach i w Wodzisławiu Śl., z których korzysta obecnie 66 osób 
niepełnosprawnych, trafi nieco ponad milion złotych. Na dofinan-
sowanie udziału osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w tur-
nusach rehabilitacyjnych zabezpieczono kwotę 200 tys. zł, zaś na 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze - 458 tys. zł.
Ćwierć miliona złotych pochłonie wsparcie finansowe likwida-
cji barier architektonicznych, technicznych i  komunikacyjnych. 
Z kolei około 45 tys. zł zostanie przeznaczonych na sport, kulturę, 
rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych. Poza tym fundacje 
i inne organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wspar-
cie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej.  
Do wzięcia jest 100 tys. zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zgodnie z uchwałą otrzy-
ma łącznie 300 tys. zł, z  czego 60 tys. zł zostanie przeznaczonych 
na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy 
określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełno-
sprawnych. Dwa razy tyle trafi na wsparcie osób niepełnospraw-
nych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, rolniczą 
lub założyć spółdzielnię socjalną. Na dokonywanie zwrotu kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych radni za-
bezpieczyli kwotę 90  tys. zł, a  na finansowanie kosztów szkolenia 

i  przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 10 
tys. zł. Po  raz  pierwszy w  katalogu wydatków wodzisławskiego 
urzędu pracy pochodzących ze środków PFRON uwzględniono do-
konywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagają-
cych osobom niepełnosprawnym w pracy. Na ten cel przeznaczono 
20 tys. zł. Dokonany przez radnych podział środków PFRON jest 
zgodny z propozycjami wypracowanymi wspólnie przez Powiatową 
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił konkurs ofert 
na zlecenie fundacjom oraz organizacjom pozarządo-
wym w 2012 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecz-
nej osób niepełnosprawnych. Pula środków w konkur-
sie wynosi 100 tys. zł. Oferty należy składać do dnia 14 
maja 2012 roku do godziny 9.00 w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 
Wałowej 30. UWAGA: Liczy się data wpływu do siedzi-
by PCPR. Szczegóły i regulamin ogłoszenia konkurso-
wego na www.powiatwodzislawski.pl. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. ogłosił drugi nabór wniosków o przy-
znanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kompletne wnioski można 
składać  od 7 do 11 maja w siedzibie urzędu w pokoju 33, II piętro (sekretariat). 
Należy jednak pamiętać, że wnioski, które wpłyną po terminie, niezależnie od daty 
stempla pocztowego, pozostaną bez rozpatrzenia. Kwota, o którą może ubiegać się 
osoba bezrobotna, to maksymalnie 18 tys. zł.  
Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w  pierwszej turze zainteresowanie było 
duże. – W sumie złożono 105 wniosków, a dofinansowanie otrzyma 65 osób – mówi 
Ewa Marszolik, kierownik Referatu ds. Instrumentów i  Programów Rynku Pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy.
Ocena złożonych wniosków będzie odbywac się w dwóch etapach. Pierwszy etap to 
ocena formalna wniosku, drugi to ocena merytoryczna. Jednak tej ocenie zostaną 
poddane tylko te wnioski, które pozytywnie przejdą pierwszy etap. Merytorycznie 
wnioski opiniuje, w oparciu o zasady oceny punktowej, komisja. W przypadku, 
gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość 
środków finansowych przeznaczonych na te zadania, dotacja zostanie przyznana 
tym wnioskodawcom, których wnioski otrzymają największą ilość punktów.
Urząd przypomina również, że o  środki na podjęcie działalności gospodarczej 
mogą ubiegać się także osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia lub z aktualnym 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Nabór trwa do wyczerpania pienię-
dzy, a urząd na ten cel przeznaczy łączną kwotę 108 tys. zł. Przyjmowanie takich 
wniosków odbywa się w związku z realizację projektu  „Przystanek-praca” współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SĄ PIENIĄDZE NA PODJĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RADNI PODZIELILI PONAD 2 MLN ZŁ NA WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

100 TYS. ZŁ DO PODZIAŁU 
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

Radni Powiatu Wodzisławskiego dokonali podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie 
wodzisławskim. Przypomnijmy, że decyzją zarządu PFRON w tym roku do budżetu Powiatu trafi prawie 2,4 mln zł, 
tj. o ok. 700 tys. zł więcej niż w roku 2011.

Obrady marcowej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

Towarzystwo Miłośników Rydułtów oraz PCPR 
zapraszają mieszkańców powiatu wodzisławskiego 
do skorzystania z  bezpłatnych porad prawnych 
i  obywatelskich. Szczegóły dotyczące miejsca oraz 
godzin udzielania porad znajdują się na stronie www.
swiadomy-obywatel.pl. Informację można również 
uzyskać pod numerem telefonu: 32 414 00 66.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH
PORAD PRAWNYCH
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ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP PRAC NA CZYŻOWICKIEJ

RODZICE ZASTĘPCZY POSZUKIWANI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. wydało poradnik dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Główne prace, mające udrożnić ruch na remontowanych ulicach 
w obrębie Wodzisławia Śl. i Czyżowic zmierzają ku końcowi.  Po 
tym jak w  ubiegłym roku gruntownie przebudowano ulicę Wo-
dzisławską w  Czyżowicach oraz  wyremontowano ulice Nową, 
Olszyny i  Oraczy, a  także zmodernizowano skrzyżowanie ul. 
Wodzisławskiej, Gorzyckiej i Rogowskiej w Czyżowicach, w tym 
roku przystąpiono do remontu nawierzchni ulicy Czyżowickiej 
w  Wodzisławiu Śl. Na odcinku od ul. Karkoszka do skrzyżowa-
nia z ul. Pszowską położono już warstwę ścieralną jezdni. Ponadto 
wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na wjazdach do pose-
sji  i chodnikach dla pieszych, usypano pobocza z kruszywa oraz 
wykończono i wyregulowano studzienki kanalizacyjne. Teraz dro-
gowcy skupią się na pracach porządkowych i zagospodarowaniu 
zieleni. Zgodnie z projektem planowane zakończenie robót prze-
widziano na drugą połowę czerwca. Przypomnijmy, że komplek-
sowy remont ww. dróg związany jest z realizacją przez Powiat za-
dania pod nazwą  „Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego 
dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego 
DW 933”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej inwestycji zmoder-
nizowano ciąg dróg powiatowych na odcinku o długości 7,5 km.  
Łączny koszt projektu wynosi 15 488 870 zł z czego 11 237 125,64 
zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.   
Na terenie powiatu prowadzona jest druga, ważna inwestycja 
drogowa finansowana ze środków zewnętrznych, polegająca na 
usprawnieniu połączenia komunikacyjnego strefy aktywności 
gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1. W przydatku 
tej inwestycji na ulicy Powstańców w Łaziskach i Godowie wybu-
dowano już kanalizację deszczową, zabudowano krawężniki oraz 

wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na wjazdach 
i chodnikach dla pieszych. W najbliższym czasie, jeśli pozwolą wa-
runki pogodowe, drogowcy planują przystąpić do nakładania war-
stwy ścieralnej jezdni. Koszt tego zadania wynosi 6 810 837,39 zł, 
z czego  5 159 209,32 zł pochodzi z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego.

Zadania te współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Jak zostać rodziną zastępczą? Jakie wymagania trzeba spełniać? Na jaką pomoc może liczyć rodzina 
zastępcza? Na te i inne pytania odpowiada poradnik pt. „Mój niesamowity sen. Część I” wydany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., który miał swoją oficjalną premierę pod-
czas marcowej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Przewodnik ma zachęcać mieszkańców do przyjmowania w rodzinną pieczę zastępczą dzieci po-
zbawionych należytej opieki ze strony rodziców biologicznych. Mimo coraz liczniejszych kampanii 
informacyjnych, liczba dzieci w domach dziecka nie zmniejsza się. Jak mówi Irena Obiegły, dyrektor 
PCPR-u w Wodzisławiu Śl., w chwili obecnej w powiecie wodzisławskim na umieszczenie w ro-
dzinach zastępczych oczekuje około pięćdziesięcioro dzieci. Nie ukrywa, że sytuacja jest trudna: 
– W stu siedemdziesięciu rodzinach zastępczych, jakie obecnie funkcjonują w powiecie wodzisławskim, 
przebywa łącznie ok. 260 dzieci. W Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach przebywa już 42 wy-
chowanków, a liczba oczekujących na umieszczenie stale wzrasta. Do tego dochodzą dziesiątki zapy-
tań z innych powiatów czy dysponujemy miejscami w rodzinach zastępczych i domu dziecka. Niestety, 
mimo że dzieci potrzebujących pomocy jest coraz więcej, rodzin zastępczych nie przybywa, zwłaszcza 
zawodowych rodzin specjalistycznych – mówi Irena Obiegły.
Przewodnik mówiący o tym jak zostać rodziną zastępczą jest zgodnie z zapowiedziami pierwszym 
z tej serii. Kolejna publikacja ma zostać skierowana do kandydatów na rodziny adopcyjne, a trzecia 
– opisywać doświadczenia rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków. Wszystkie 
ukażą się pod wspólnym mianem „Mój niesamowity sen”, inspirowanym tytułem wydanego w stycz-
niu przez Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach zbioru opowiadań napisanych przez wychowan-
ków placówki.
Wszystkie osoby i rodziny, które chciałyby się dowiedzieć jak można zostać rodziną zastępczą lub w inny sposób pomóc dzieciom pozba-
wionym opieki rodziców biologicznych mogą skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., który mieści 
się przy ul. Wałowej 30 (budynek tzw. „starego” szpitala) osobiście lub dzwoniąc pod jeden z nr.: 32-454-71-06, 32-455-14-30, 32-455-60-59.

Nowa nawierzchnia jezdni na ulicy Czyżowickiej w Wodzisławiu Śl

Dyrektor wodzisławskiego PCPR-u, 
Irena Obiegły, przedstawiła poradnik dla 
kandydatów na rodziców zastępczych
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Co myślisz słysząc słowo „kara”? Czy jest to środek represyjny wo-
bec przestępcy? A może metoda wychowawcza stosowana wobec 
osoby, która zrobiła coś złego? Jakie konsekwencje niesie ze sobą 
kara cielesna, a jakie odmowa nagrody czy przywileju? Lepiej ka-
rać czynem czy słowem? O  tych i  innych aspektach szeroko po-
jętej kary dyskutowali uczestnicy kolejnych „Rozmów o sprawach 
ważnych”, zorganizowanych przez Polskie Centrum Mediacji Od-
dział w Wodzisławiu Śl., Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii 
Uzależnień AL-MED w Wodzisławiu Śl. oraz Zespół Szkół Zawo-
dowych w Wodzisławiu Śl. Spotkanie odbyło się 12 kwietnia w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.
Jak mówią organizatorzy, celem rozmów jest interdyscyplinarne 
spojrzenie na problemy, które dotyczą nas wszystkich. Tym razem 
program spotkania obejmował między innymi dyskusję na temat 
kary w  aspekcie wychowawczym, skutecznego karania, uregulo-
wań prawnych dotyczących kary, a  także modelu współczesnej 
rodziny. Wielowymiarowość ujęcia tematu potwierdziły wystąpie-
nia prelegentów: psycholog Eweliny Janiak, ks. prałata Bogusława 
Płonki oraz mediatora sądowego - Izabeli Kalinowskiej. W wymia-
nie poglądów udział brali reprezentanci wielu środowisk, między 
innymi  kuratorzy sądowi, mediatorzy, pedagodzy, studenci oraz 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. 
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego:  Zbigniew Seemann - członek Zarządu Powiatu Wo-
dzisławskiego oraz  Edyta Glenc - naczelnik Wydziału Oświaty.

W ostatni piątek marca został rozegrany finał XI Edycji Turnieju 
Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar 
Starosty Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Radlin. 
W wypełnionej po brzegi hali sportowej MOSiR –u w Radlinie 
zmierzyły się cztery drużyny.  Wcześniej, 12 marca, odbyły się 
eliminacje, w  których uczestniczyło sześć szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego. Po zaciętej i pełnej 
emocji rywalizacji w grupach do finałowego turnieju awanso-
wały następujące reprezentacje szkół: ZSP im. Sejmu Śląskiego 
w Radlinie, ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl w Wodzisławiu Śl., 
ZSZ Wodzisław Śl., ZSP Wodzisław Śl.  Tegorocznym zwycięz-
cą Turnieju została reprezentacja  ZS im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w  Wodzisławiu Śląskim, która w  meczu finałowym 
pokonała 2:0 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z  Wodzisła-
wia Śląskiego.W  równie emocjonującym meczu o  III miejsce 
zwyciężył  Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., który 
pokonał gospodarzy turnieju ZSP im. Sejmu Śląskiego w  Ra-
dlinie. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe puchary i  dy-
plomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 
Śląskim. Najlepsi zawodnicy z poszczególnych finałowych dru-
żyn również zostali nagrodzeni dyplomami wraz z  pamiątko-
wymi pucharami ufundowanymi przez Urząd Miasta Radlina. 
Wyróżnionymi graczami turnieju zostali: Jarosław Paprocki ze 
zwycięskiej drużyny, Krzysztof Pustelnik, reprezentujący ZSP 

w Wodzisławiu Śląskim, Kamil Rauza z wodzisławskiego ZSZ, 
a także Mateusz Migacz – uczeń ZSP im. Sejmu Śląskiego w Ra-
dlinie. Mecze sędziował Wojciech Jędrasz. Organizatorami roz-
grywek byli: Jarosław Lyko, Tomasz Dylich, Alina Wiaderna.

ROZMAWIALI O SPRAWACH WAŻNYCH

ZS IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NAJLEPSZĄ DRUŻYNĄ W POWIECIE

Uczestnicy warsztatów dyskutowali na temat kary

Mecze rozegrano w hali sportowej MOSIR-u w Radlinie

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, że w  wyniku przeprowadzenia konkursu na  stanowisko dyrektora samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” wybrano Bożenę Capek.  
Do konkursu na dyrektora szpitala przystąpiły dwie osoby. Oprócz Bożeny Capek zgłosił się do niego także Andrzej Kosteczko,  za-
stępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa w Rydułtowach.

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA DYREKTORA SZPITALA
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Termin do rozpatrzenia reklamacji zależny jest od podstawy praw-
nej zgłoszenia reklamacyjnego. Konsumentom przysługują dwie 
podstawy prawne do złożenia reklamacji:
- do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową,
- do gwaranta z tytułu gwarancji.

W  przypadku reklamacji z  tytułu niezgodności towaru z  umową 
kierowanej do sprzedawcy termin do rozpatrzenia reklamacji wyni-
ka z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje 
się do żądania konsumenta (naprawa lub wymiana towaru) wyrażo-
nego w reklamacji w ciągu 14 dni – uważa się, że reklamację uznał 
za uzasadnioną.
Gdy reklamacja została uznana, to naprawa lub wymiana towaru przez 
sprzedawcę powinna nastąpić w odpowiednim czasie. Przy określaniu 
odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj 
towaru i cel jego nabycia. Najlepiej wspólnie ze sprzedawcą określić 
maksymalny termin do naprawy lub wymiany towaru z zagrożeniem, 
że po jego upływie konsument zażąda obniżenia ceny lub zwrotu za-
płaconej ceny w całości. Zwrotu całej ceny za towar nie można żądać, 
gdy wada towaru ma charakter nieistotny, tzn. kiedy z towaru można 
korzystać mimo ujawnienia się wady, np. rysa na obudowie towaru.
Co do reklamacji gwarancyjnej zazwyczaj w  warunkach gwarancji 
powinien być określony maksymalny termin do naprawy towaru. 
Gdy oddajemy towar sprzedawcy do naprawy gwarancyjnej pamię-

tajmy, że sprzedawca przyjmu-
je taki towar grzecznościowo 
i może przekazać go serwisowi 
gwarancyjnemu po jakimś cza-
sie. Dlatego naprawa może się 
przedłużyć bez konsekwencji 
dla gwaranta. W  przypadku 
przekroczenia terminu do na-
prawy gwarancyjnej z przyczyn 
leżących po stronie gwaranta, 
to konsument może znaleźć się 
w niekorzystnej dla siebie sytu-
acji. Może wtedy wystąpić do 
gwaranta na adres jego siedziby 
w Polsce i zażądać naprawy towaru w podanym przez siebie realnym 
terminie z zagrożeniem, że po jego upływie zażąda wydania towaru 
w celu jego naprawy na koszt gwaranta. Wystąpienie takie może być 
bezskuteczne, gdy w warunkach gwarancji znajduje się zapis uwalnia-
jący gwaranta od odpowiedzialności za przekroczenie takiego termi-
nu, np. z powodu braku części zamiennych na terenie Polski itp. Wtedy 
polecaną próbą rozwiązania problemu jest zmiana podstawy prawnej 
reklamacji z gwarancji na niezgodność towaru z umową i skierowanie 
roszczenia do sprzedawcy. Pamiętać należy o terminie 2 miesięcy od 
stwierdzenia wady do zgłoszenia reklamacji do sprzedawcy pod rygo-
rem utraty uprawnień z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej w przypadku przekroczenia tego terminu.

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA DARIUSZ KALEMBA ODPOWIADA NA 
PYTANIE: ILE CZASU TRWA ROZPATRZENIE REKLAMACJI TOWARU KONSUMPCYJNEGO?

Po zakończeniu akcji zima 
przyszedł czas na coroczne, 
pozimowe remonty dróg 
i chodników infrastruktury 
drogowej. 
Co roku niesprzyjające wa-
runki atmosferyczne przy-
czyniają się do niszczenia 
dróg. Jak sytuacja wygląda 

w tym roku w powiecie wodzisławskim? – Stan nawierzchni dróg 
powiatowych po zimie jest w  62 % zadowalający i  dobry – mówi 
Tomasz Wójcik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. 
W  tym roku na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiat 
przeznaczy 1 mln 150 tys. zł.  Naprawa dróg po zimie rozpoczęła 
się w pod koniec kwietnia i potrwa, jeśli pozwolą warunki pogo-
dowe, do końca maja. Roboty polegające na likwidacji wybojów, 
ubytków i innych uszkodzeń pozimowych oraz wynikłych z bieżą-
cej eksploatacji w nawierzchniach dróg, wykonują firmy wyłonio-
ne w drodze przetargu. 
Ze względu na to, że obszar działania Powiatowego Zarządu Dróg 
obejmuje sieć dróg o  łącznej długości ponad 205 km, bieżące 
utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu 
wodzisławskiego podzielono na rejony. 
– Prace prowadzą są równolegle we wszystkich rejonach. W trzech 
rejonach roboty wykonywane są tradycyjną technologią przy uży-
ciu mas bitumicznych oraz zagęszczania, a  w  jednym za pomocą 

specjalnego urządzenia – remontera drogowego – informuje Michał 
Stabla, kierownik Działu Utrzymania Dróg i Mostów Powiatowego 
Zarządu Dróg. 

Wspólnie z gminami
Oprócz bieżącego utrzymania dróg, Powiat przewidział do re-
alizacji w tym roku na drogach powiatowych inwestycje, na któ-
re planuje przeznaczyć środki finansowe w kwocie ponad 3 mln 
zł. W  kosztach partycypować będą gminy, których wszystkie 
uzgodnione propozycje inwestycyjne zostały przez Zarząd Dróg 
uwzględnione. Te wspólne przedsięwzięcia powiatu oraz wchodzą-
cych w jego skład gmin, mają na celu poprawę infrastruktury dro-
gowej na naszym terenie. Na liście inwestycji znalazły się remonty 
i przebudowa istniejących dróg i chodników oraz plany wykonania 
dokumentacji projektowych.  Z planowanych ważniejszych zadań 
inwestycyjnych wymienić można budowy chodników przy uli-
cach Mszańskiej i Turskiej od strony Wodzisławia Śl. i Turzy Śl., 
remont nawierzchni jezdni i budowę chodnika wraz z kanalizacją 
przy ul. Piotrowickiej w Skrebeńsku (od ul. 1 Maja do ul. Zielonej), 
przebudowę drogi powiatowej nr 5020 S w  Krosztoszowicach, 
przebudowę ul. Staffa w Pszowie, remont ul. Napieralskiego w Ra-
dlinie czy remonty chodników przy ul. Centralnej w Połomi i ul. 
Wiejskiej w Gogołowej.  W ramach zadań inwestycyjnych przewi-
dziano również wykonanie dokumentacji projektowych przedsię-
wzięć planowanych do realizacji w kolejnych latach m.in. przebu-
dowę drogi powiatowej 3545S w Lubomi. 

RUSZAJĄ POZIMOWE NAPRAWY DRÓG

Rezcznik Praw Konsumenta
Dariusz Kalemba
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Tematem konferencji było zagadnienie dotyczące  ochrony zabytków. Spotkanie 
adresowane było głównie do przedstawicieli gmin i parafii

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności czło-
wieka, dlatego też, realizując zapisy „Programu Opieki nad Za-
bytkami – Priorytetu III. Nowoczesne zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym”, Starostwo Powiatowe zorganizowało 16 kwietnia 
konferencję poświęconą opiece nad zabytkami. Spotkanie skiero-
wane było głównie do przedstawicieli gmin i parafii. 
Podczas konferencji zagadnienia dotyczące ochrony zabytków 
przybliżył prof. nadzw. dr  inż. Jacek Owczarek, dyrektor Śląskiego 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego, członek Polskiego Komitetu 
Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków. Wygło-
sił on wykład na temat „Doktrynalne oraz prawne aspekty ochrony 
zabytków”. Dyrektor między innymi omówił rolę instytucji zarzą-
dzających zabytkami oraz uprawnienia społecznego opiekuna za-
bytków w kontekście obowiązujących przepisów, a także przedsta-
wił możliwości pozyskiwania środków na ochronę zabytków. 
Na terenie powiatu wodzisławskiego do rejestru Śląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków wpisanych jest 47 obiektów. 
Jak wynika z Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami stan 
techniczny zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzi-
sławskiego jest zróżnicowany. Wśród nich pozostają obiekty w bar-
dzo dobrym stanie, które przeszły remonty generalne, jak również 

wymagające natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, a na-
wet rekompozycji. Stan zabytków w dużej mierze zależy od tego, 
czy pozostają one wpisane do rejestru konserwatora zabytków, czy 
też są objęte gminnymi ewidencjami zabytków lub politykami pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz czy są one własnością 
komunalną lub parafialną, czy też prywatną.

O OCHRONIE ZABYTKÓW

Za nami kolejny etap eliminacji do Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”. 30 marca w  Komputerowym Centrum 
Kształcenia na Odległość przy OSP w Czyżowicach odby-
ły się kwalifikacje szczebla powiatowego, w których wzięło 
udział 27 uczestników. 
Po zaciętej rywali-
zacji i  dogrywce wy-
łoniono zwycięzców 
w  trzech kategoriach 
wiekowych. Spośród 
uczniów szkół pod-
stawowych najlepszy 
okazał Marek Wol-
ny z  Mszany, drugie 
miejsce zajęła Pauli-
na Skwira z  Mszany, 
a  trzecie – Paulina 
Gaińska z  Gorzyc. 
W  grupie gimnazjali-
stów nie miała sobie 
równych Domini-
ka Sosna z  Radlina, 
drugie miejsce zdo-
był Szymon Kuczaty 
z Rogowa, z kolei trzeci był Radosław Mika z Kokoszyc. 
Wśród najstarszych uczestników turnieju – uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych – zwycięzcą okazał się Jarosław Ja-
kubczyk z Czyżowic, drugi był Bartosz Grabiec, również 
z Czyżowic, natomiast na trzecim miejscu znalazł się Pa-
tryk Grela z Kokoszyc.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy okolicz-

nościowe. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl., a  ich wręczenia dokonał Starosta Ta-
deusz Skatuła oraz organizatorzy, których reprezentowali: 
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP i  Zastępca Preze-
sa Wojewódzkiego Związku - druh Jerzy Szkatuła, a także 

druh Kazimierz Mu-
sialik – Zastępca Pre-
zesa Zarządu Powia-
towego Związku OSP 
RP w Wodzisławiu Śl. 
Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej 
ma na celu kształto-
wanie umiejętności 
w  zakresie ochrony 
ludności, ekologii, 
ratownictwa i  ochro-
ny przeciwpożarowej. 
W  szczególności słu-
ży popularyzowaniu 
wśród dzieci i  mło-
dzieży znajomości 
przepisów przeciw-
pożarowych, zasad 
postępowania na wy-

padek powstania pożaru, praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techni-
ką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji 
ochrony przeciwpożarowej.
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach 
wiekowych wzięli udział w  eliminacjach szczebla woje-
wódzkiego, które odbyły się 14 kwietnia w Siewierzu.

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW POWIATOWYCH ELIMINACJI 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy okolicznościowe, które wręczyli Starosta Tadeusz 
Skatuła oraz organizatorzy turnieju
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Rajd nie będzie miał charakteru rywalizacji sportowej – będzie 
miał wymiar wyłącznie rekreacyjny i odbędzie się przy normalnym 
ruchu drogowym. Start nastąpi sprzed siedziby wodzisławskiego  
MOSiR-u o godz. 11:00, przy czym rejestracja uczestników odbywać 
się będzie w godzinach 10:00 - 10:45.
Przyjazd cyklistów na metę, która usytuowana będzie w  Ośrodku 
Wypoczynkowym „Olza” nie będzie oznaczał zakończenia całej 
imprezy. Na miejscu odbędzie się Zlot Miłośników Turystyki or-
ganizowany w ramach mikroprojektu „Poznaj atrakcje pogranicza” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa. Zlot jest imprezą otwartą, skie-
rowaną nie tylko do uczestników rajdu. Na wszystkich zainteresowa-
nych czekają liczne atrakcje mające na celu integrację uczestników 
z Polski i Czech m.in. strzelanie do celu z użyciem karabinków pa-
intballowych, militarny tor przeszkód, przejazdy pojazdami tereno-
wymi, tor przeszkód – nawigacja osoby z zawiązanymi oczami przy 
pomocy stacji radiowej.
Zgłoszenia do udziału w ww. imprezach przyjmowane są do dnia 15 
maja 2012 r. w następujący sposób: 
–  telefonicznie - pod numerami tel. (32) 412-09-61
 oraz (32) 412-09-46 w godzinach pracy urzędu, 
– e-mailem - na adres poczty elektronicznej:
 sport@powiatwodzislawski.pl, 
– osobiście w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. przy ul. 

Pszowskiej 92a w  Referacie Kultury i  Sportu Wydziału Strate-
gii i Rozwoju Powiatu /III piętro, pokój 306 w godzinach pracy 
urzędu.

 Więcej szczegółów w regulaminie, który dostępny jest na
 www.powiatwodzislawski.pl 

Serdecznie zapraszamy!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIV POWIATOWYM RAJDZIE ROWEROWYM
I ZLOCIE MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI

20 maja wszyscy miłośnicy turystyki rowerowej z terenu powiatu wodzisławskiego i okolic będą mieli okazję wspólnie 
pokonać trasę rajdu rowerowego, która poprowadzi z Wodzisławia Śląskiego do Olzy i liczyć będzie ok. 22 km. Tegoroczny 
rajd połączony będzie ze Zlotem Miłośników Turystyki organizowanym w ramach projektu „Poznaj atrakcje pogranicza!”.

Wielkim sukcesem frekwencyjnym oraz organizacyjnym 
okazała się tegoroczna edycja Wiosennych Spotkań Meto-
dycznych, które odbyły się 26 marca w Powiatowym Ośrod-
ku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 
W spotkaniach i warsztatach wzięło udział ponad 80 nauczy-
cieli wszystkich typów szkół z  terenu powiatu wodzisław-
skiego, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji 
i podejmowaniem nowych wyzwań edukacyjnych. Wiosenne 
Spotkania Metodyczne to oryginalny pomysł na powitanie 
wiosny. – Z wiosną nabieramy wigoru, chęci odświeżenia i po-
szerzenia swojej wiedzy i umiejętności,  stąd wraz z nadejściem 
wiosny odbywają się Wiosenne Spotkania Metodyczne. Dbamy 
o to, aby szkolenia, konsultacje i prezentacje wydawnicze mia-
ły bardziej charakter spotkań z nauczycielami niż formalnych 
nakazów doskonalenia się. Nauczyciele sami decydują, czy 
chcą przyjść na WSM i  sami wybierają szkolenia, w  których 
chcą uczestniczyć – tłumaczy Grażyna Majchrowska, dyrektor 
PODN-u w Wodzisławiu Śląskim. Najważniejszym punktem 
spotkań były warsztaty, którym przyświecało hasło „Szkoła 
z pasją”. Ich tematyka, choć zróżnicowana, oscylowała wokół 
rozwijania zainteresowań uczniów, indywidualizacji kształ-
cenia oraz poszerzania oferty edukacyjnej szkół. Warsztatom 
metodycznym towarzyszył kiermasz świąteczny przygotowa-
ny we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną oraz prezentacja 

najnowszych publikacji 
dydaktycznych i  pod-
ręczników przygotowa-
nych przez wydawnic-
twa edukacyjne. – Celem 
przedsięwzięcia jest sys-
tematyczne rozwijanie 
umiejętności nauczycieli 
w  zakresie stosowania 
różnorodnych metod 
i  form pracy na lekcji, 
a  także wzbogacenie ich 
warsztatu dydaktyczne-
go poprzez konsultacje 
indywidualne z  doradcą 
metodycznym. Mam na-
dzieję, że drugie z  kolei 
spotkania metodyczne 
skłoniły nauczycieli do 
refleksji nad przyjęciem 
takiej strategii dydaktycznej, by nauka stała się dla dzieci pa-
sją – wyjaśnia Iwona Miler, konsultant i wicedyrektor PODN-
-u w Wodzisławiu Śląskim. 
 M. Kopczyński

NAUCZYCIELSKIE POWITANIE WIOSNY

W trakcie warsztatów nauczyciele mieli 
okazję wzbogacić swój warsztat dydaktyczny 
poprzez indywidualne konsultacje z doradcą 
metodycznym


