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Wieści Powiatu
WODZISŁAWSKIEGO

POLUB NAS
Przypominamy, że Powiat Wodzisławski ma swój pro�l na facebooku.

Gorąco zachęcamy do „polubienia“ nas oraz systematycznego odwiedzania strony.

Ślązak, Kociewiak - dwa bratanki,
czyli wizyta delegacji powiatu wodzisławskiego na Pomorzu!
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Ślązak, Kociewiak, 
dwa bratanki! 

Prezentacja śląskich i kociewskich tra-

dycji ludowych podczas XII Turnieju Kół 

Gospodyń Wiejskich Województwa Po-

morskiego, a także wymiana doświadczeń 

w zakresie współpracy szkół z pracodaw-

cami, rozpoczęły kolejny etap współpracy 

Powiatu Wodzisławskiego i Powiatu Tczew-

skiego 

Zaproszenie do udziału w XII Turnieju Kół 

Gospodyń Wiejskich Województwa Pomor-

skiego i w konferencji na temat współpracy 

szkół zawodowych z pracodawcami, wysto-

sowane przez tczewskiego starostę Tadeusza 

Dzwonkowskiego, było okazją do wizyty 

przedstawicieli powiatu wodzisławskiego 

w powiecie tczewskim. Dlatego też trzon de-

legacji naszego powiatu stanowiły członkinie 

Koła Gospodyń Wiejskich w Syryni oraz ze-

społu „Syryniczki”, a także nauczyciele przed-

miotów zawodowych z Zespołu Szkół Ekono-

micznych w Wodzisławiu Śląskim. Podczas 

konferencji, w której udział wzięli przedsta-

wiciele władz obu powiatów oraz nauczyciele 

wodzisławskiego i tczewskiego „Ekonomika”, 

dyskutowano nad dobrymi praktykami w za-

kresie współpracy z pracodawcami. Dyrektor 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu 

Śl. Maria Lach zaprezentowała m.in. wielo-

letnie doświadczenie szkoły we współpracy 

z polskimi firmami żeglugowymi, dzięki któ-

rej wielu młodych wodzisławian kształcących 

się w zawodach gastronomicznych może od-

bywać praktyki i staże na promach morskich. 

Podzieliła się ponadto doświadczeniami ze 

współpracy z lokalnymi firmami, w ramach 

której stale poszerza się i unowocześnia bazę 

dydaktyczną szkół. Szczególną atrakcją konfe-

rencji okazały się warsztaty gastronomiczne. 

Kulinarnym zmaganiom przewodniczył najsłyn-

niejszy śląski kucharz Remigiusz Rączka, który 

w Tczewie zaprezentował górnośląskie tradycje 

kulinarne. Wśród wielu przysmaków znalazły 

się śląskie ule, szołdra wielkanocna (święcelnik), 

czyli drożdżowe ciasto z wędlinami, krupnioki 

z ciaperkapustą, kołocz z serem, makiem oraz 

szałot (sałatka ziemniaczana ze śledziem). Ko-

lejną okazją do propagowania i promowania 

na Pomorzu kultury naszego regionu był XII 

Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 

Województwa Pomorskiego. Każde z kół przy-

gotowało m.in. własne stoisko prezentujące nie 

tylko smakowitości regionu, ale także charakte-

rystyczne dla nich stroje. Wielkim powodzeniem 

cieszyło się stoisko powiatu wodzisławskiego, 

na którym serwowano śląskie potrawy, przy-

gotowane wcześniej przez Remigiusza Rączkę 

wraz z gospodyniami z Syryni. Furorę zrobił też 

pokaz artystyczny w wykonaniu „Syryniczek” 

oraz solowy występ Jarosława Bugli, który – po-

proszony przez organizatorów – wykonał hejnał 

na otwarcie Turnieju.
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Stoisko powiatu wodzisławskiego przeżywało prawdziwe oblężenie.

Członkinie Koła Gospodyń w Syryni wraz ze starostą tczewskim oraz starostą wodzisławskim.



WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGOKWIECIEŃ 2015

Wieści z sesji 

Podczas trzeciej w tym roku sesji Rady Powiatu Wodzisław-

skiego radni zapoznali się informacją o stanie porządku i bez-

pieczeństwa publicznego oraz o stanie bezpieczeństwa przeciw-

pożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie 

wodzisławskim. 

Marcową sesję otworzył przewodniczący rady, Eugeniusz Wala, który 

na podstawie listy obecności stwierdził quorum i przystąpił do reali-

zacji porządku obrad. Na początek Komendant Powiatowy Straży Po-

żarnej w Wodzisławiu Śląskim, Marek Misiura, przedstawił informację 

o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu w 2014 roku. 

Z informacji wynika, że w minionym roku na terenie powiatu miało 

miejsce 1151 zdarzeń. W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost 

liczby pożarów oraz miejscowych zagrożeń. Najwięcej zdarzeń powstało 

w Wodzisławiu Śląskim, a następnie na terenie Gorzyc, Radlina, Rydułtów 

i Pszowa. Tendencja taka utrzymuje się na podobnym poziomie przez 

ostatnie lata. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności 

Komendanta Powiatowego Policji za 2014 rok, które przedstawił zastęp-

ca komendanta, Łukasz Krebs. W 2014 roku w Komendzie Powiatowej 

Policji wszczęto łącznie 3110 postepowań przygotowawczych w związku 

z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Odnotowano 

spadek wszczętych postepowań w porównania do roku poprzedniego, 

a wskaźnik ogólnej wykrywalności przestępstw wyniósł 74,8 %. W ubie-

głym mym roku wzrosła natomiast liczba przestępstw gospodarczych. 

Odnotowano 778 takich przestępstw, a w roku 2013 praktycznie o poło-

wę mniej. Policjanci nałożyli na sprawców wykroczeń 7034 mandaty (rok 

wcześniej – 5955) oraz zastosowali 3692 pouczenia. Łącznie w 2014 roku 

policjanci zrealizowali 10498 interwencji policyjnych. 

Podzieli środki z PFRRON 

Radni dokonali podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Decyzją zarządu PFRON 

w 2015 roku do osób niepełnosprawnych z powiatu trafi 1,907 mln zł. 

Zgodnie z uchwałą największą pozycję wydatków w zakresie rehabilita-

cji społecznej stanowi dofinansowanie kosztów funkcjonowania dwóch 

działających w powiecie wodzisławskim warsztatów terapii zajęciowej. Do 

placówek w Gorzycach i w Wodzisławiu Śl., z których korzysta ponad 60 

osób niepełnosprawnych, trafi milion złotych. Na dofinansowanie udziału 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmio-

ty ortopedyczne i środki pomocnicze zabezpieczono kwotę po 300 tys. 

zł. Sto trzydzieści tysięcy złotych pochłonie wsparcie finansowe likwidacji 

barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Z kolei 40 

tys. zł zostanie przeznaczone na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób 

niepełnosprawnych. Poza tym fundacje i inne organizacje pozarządowe 

będą mogły ubiegać się o wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. Do wzięcia jest 30 tys. zł. Około 90 tys. zł zostanie 

przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, z cze-

go 40 tys. zł trafi na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób poszukują-

cych pracy oraz 40 tys. zł – na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pra-

cy osób niepełnosprawnych. Kolejne 10 tys. zł zostanie wydatkowane na 

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. Dokonany przez radnych podział środków PFRON 

jest zgodny z propozycjami wypracowanymi wspólnie przez Powiatową 

Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Po-

mocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. 

Kierują apel do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Na-

rodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zwięk-

szenie poziomu finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzi-

sławiu Śląskim i zwiększenie wartości punktu kontraktowego. W piśmie 

wskazują, że od kilku lat NFZ wycenia punkt kontraktowy na 52 zł . Usta-

lenie punktu na tak drastycznie niskim poziomie od lat stwarza problemy 

z utrzymaniem płynności finansowej zakładu i w konsekwencji prowa-

dzi do dalszego zadłużania. Rada Powiatu wyraża głębokie zaniepokoje-

nie sytuacją, która może w przyszłości doprowadzić do całkowitej utraty 

płynności finansowej zakładu, w konsekwencji do konieczności podjęcia 

decyzji o ograniczeniu dostępności do usług medycznych dla mieszkań-

ców. Aby sprostać wyzwaniom w zakresie poprawy jakości i dostępności 

udzielanych świadczeń zdrowotnych, a jednocześnie doprowadzić do 

ograniczenia kosztów działalności, w zakładzie od wielu lat sukcesywnie 

wdrażane są działania restrukturyzacyjne dotyczące m.in. kosztów osobo-

wych i rzeczowych, a Powiat Wodzisławski systematycznie udziela wspar-

cia zakładowi w formie pożyczek, poręczenia kredytów i dotacji. Niestety 

pomimo zaangażowania dyrekcji zakładu i pracowników oraz ciągłego 

wsparcia przez władze powiatowe, sytuacja zakładu stale się pogarsza. 

W takim stanie rzeczy rada powiatu oczekuje, iż przedstawiony problem 

spotka się ze zrozumieniem ze strony decydentów NFZ, a efektem będzie 

zwiększenie poziomu finansowania PPZOZ oraz zwiększenie wartości 

punktu kontraktowego.

Pokonaj XVII trasę rajdu 
razem z nami 

Z tej informacji ucieszą się wszyscy miłośnicy jednośladów. 

Przed nami kolejny, Powiatowy Rajd Rowerowy! 

W tym roku rajd wyruszy w niedzielę, 28 czerwca. Do pokonania bę-

dzie 29 km trasa, która prowadzić będzie z Wodzisławia Śląskiego przez 

Jedłownik, Kokoszyce, Czyżowice, Gorzyce, Kolonię Fryderyk, Łaziska, 

Podbucze, Olszyny do mety w Godowie. 

Zapamiętaj! 
Start: godz. 10:30 – Wodzisław Śląski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-

acji „CENTRUM”, ul. Bogumińska 8. 

Meta: godz. 14:00 – Godów, Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy 

ulicy 1 Maja

Zgłoszenia: telefonicznie: 32 412 09 49 lub osobiście w siedzibie 

Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej 92 a - pokój 306
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Powiat pożyczy 
szpitalom 
pieniądze na 
modernizację 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego udzie-

lił Powiatowemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wo-

dzisławiu Śląskim pożyczki w kwocie pół-

tora miliona złotych. 

Pożyczka została udzielona do końca sierp-

nia 2020 r. z równoczesną możliwością spłaty 

po 31 sierpnia 2015 r. Przeznaczona zostanie 

ona głównie na pokrycie wkładu własnego 

w dwóch projektach, na które PP ZOZ pozyskał 

kilkumilionowe dofinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej i budżetu państwa. Chodzi 

o termomodernizację budynku głównego szpi-

tala w Wodzisławiu Śl. oraz komputeryzację 

połączonych szpitali w celu poprawy ich funk-

cjonowania. - To oczywiste, że choć sytuacja fi-

nansowa jest nie najłatwiejsza, to gdy pojawia się 

okazja pozyskania znacznych środków zewnętrz-

nych na zadania, których sami nie bylibyśmy 

w stanie sfinansować, decyzja o wsparciu szpitali 

mogła być tylko jedna – wyjaśnia motywy dzia-

łania zarządu starosta Tadeusz Skatuła. – Mam 

nadzieję, że choć czasu jest mało, to jednak uda się 

przeprowadzić inwestycje, na które czeka tak wie-

lu mieszkańców naszego powiatu, a które powin-

ny przynieść też wymierne korzyści ekonomiczne, 

np. dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania szpitali 

na energię cieplną – dodaje starosta. 

Decyzja zarządu to nie pierwsze wsparcie dla 

szpitali. Wcześniej władze powiatu zdecydowały 

o umorzeniu 2,7 mln zł pożyczek udzielonych 

w minionych latach, poręczyły szpitalom kredyt 

o wartości 10 mln zł, a także przekazały ponad 

milion złotych na modernizację Oddziału Ane-

stezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału 

Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym 

w Wodzisławiu Śl.

Nowy sprzęt na 
wyposażeniu Powiatowego 
Zarząd Dróg 

Ciągnik rolniczy, ramię hydrauliczne z głowicą koszącą oraz 

posypywarka soli i piasku - to nowy sprzęt, w który wyposażony 

został Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Syryni. 

Ciągnik rolniczy z ramieniem hydraulicznym jest maszyną wielofunkcyj-

ną. Przymocowanych może być do niego kilka urządzeń. W połączeniu 

z głowicą koszącą, urządzenie wykorzystywane będzie do wykaszania 

poboczy, skarp i rowów. Ciągnik wyposażony jest również w ładowacz, 

dzięki czemu posłuży do załadunku materiałów potrzebnych do bieżące-

go utrzymania dróg. Zarówno ciągnik, jak i solarkopiaskarka będą wyko-

rzystywane do prac przy odśnieżaniu dróg. 

Łącznie na nowy sprzęt Powiatowy Zarząd 

Dróg wydał 530 tys. zł . Jak mówi dyrektor, 

Tomasz Wójcik, część pieniędzy na jego zakup 

pochodziła z oszczędności powstałych w ra-

mach akcji „Zima”. - Wyjątkowo łagodny sezon 

zimowy 2013/2014, a także łagodny początek 

tegorocznego sezonu zimowego pozwolił zaosz-

czędzić środki finansowe, dzięki czemu doposa-

żyliśmy bazę PZD w nowy sprzęt – dodaje dy-

rektor. Dzięki tym zakupom, pracownicy PZD 

będą mogli większość prac prowadzić samo-

dzielnie, a nie zlecać na zewnątrz, co pozwoli 

zaoszczędzone środki przeznaczyć na inny cel, 

np. remonty dróg.
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Budynek wodzisławskiego szpitala doczeka się kapitalnego remontu. 

Nowy ciągnik rolniczy z ładowaczem. 
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Które drogi powiatowe do 
remontu?

Powiat wodzisławski planuje w bieżącym roku zrealizować szereg  

inwestycji na drogach powiatowych. Samorząd wyda na ten cel po-

nad 6 mln złotych. W kosztach partycypować będą wszystkie gminy 

z powiatu.

Gminy  powiatu wodzisławskiego corocznie wykazują chęć partycypacji 

w kosztach realizacji inwestycji na drogach powiatowych w wysokości 

50% wartości zadania. Zakres planowanych inwestycji na bieżący rok 

uzgadniany jest każdorazowo z włodarzami poszczególnych gmin. Udział 

w kosztach dotyczy głównie tych inwestycji, przy realizacji których prze-

widziano dodatkowo budowę kanalizacji deszczowej oraz chodników. 

Dzięki zawieranym porozumieniom pomiędzy powiatem a gminami 

i w tym roku  zostaną przeprowadzone inwestycje związane z remon-

tem nawierzchni, przebudową lub projektowaniem dróg lub chodników. 

Poniżej przedstawiamy plany remontowe Powiatowego Zarządu Dróg 

w bieżącym roku z podziałem na gminy. 

GODÓW

• Przebudowa ul.1 Maja w Skrzyszowie (od A-1 do ul. Jana Pawła II) 

GORZYCE

• Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Piaskowej w Gorzycach 

• Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. 

   i ul.  Turskiej w Wodzisławiu Śl.

• Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżo-

   wicach

MSZANA

• Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Skrzyszowskiej 

   w Mszanie

• Opracowanie dokumentacji projektowej  „Budowy chodnika w ciągu   

   ul. Wiejskiej w Gogołowej

• Przebudowa odwodnienia w ciągu ul. Centralnej w Połomi

MARKLOWICE

• Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiosny Ludów

RYDUŁTOWY

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa chodnika wraz z od 

   wodnieniem w ciągu ul. Bohaterów Warszawy”

• Opracowanie dokumentacji projektowej: „ Budowa miejsc postojowych   

   w ciągu ul. Plebiscytowej”

• Opracowanie organizacji ruchu oraz zabudowa wideodetekcji na skrzy   

   żowaniu ul. Bema, Plebiscytowa, Traugutta

• Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta

WODZISŁAW ŚLĄSKI

• Przebudowa drogi powiatowej nr 5002 S (ul. Chrobrego od ronda do DK 78 )

LUBOMIA

• Przebudowa chodnika przy ulicy 3 Maja w Syryni

• Przebudowa chodnika przy ulicy Głównej w Bukowie

• pracowanie dokumentacji projektowej „Budowa chodnika wraz z od  

   wodnieniem przy ulicy Powstańców w Syryni

PSZÓW

• Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta

• Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego 

• Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : „Budowa chodnika wraz 

   z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”

RADLIN

• Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Chrobrego 

• Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rymera 

• Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Koncepcja organi 

   zacji ruchu w centrum Radlina  (ul. Rogozina, ul. Hallera, ul. Korfantego 

   i ul. Rymera)”

• Przebudowa chodnika przy ul. Korfantego wraz z przesunięciem przej       

   ścia dla pieszych

• Przebudowa chodnika przy ul. Hallera 

• Przebudowa chodnika ul. Rogozina 

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa chodnika przy ul. Ry-   

   dułtowskiej w Radlinie”

• Przebudowa chodnika przy ul. Sokolskiej 

• Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Rydułtowskiej
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Wejście do Zespołu od strony dziedzińca Zespołu Szkół Technicznych. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w nowym 
miejscu 

Od 23 kwietnia Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-

sprawności pracuje pod nowym adresem. Zespół został przeniesiony 

do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej 92 a w Wo-

dzisławiu Śląskim (obok Wydziału Komunikacji i Transportu). 
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lokalizacji zmieniły się również godziny pracy 
Zespołu i numery kontaktowe. Punkt Infor-
macyjny Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności będzie czynny teraz 
w następujących godzinach: 
• poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 15:00 
• czwartek od 8:00 do 17:00 
• piątek od 8:00 do 13:00 
Nowy numer telefonu: 32 412 09 67.

Do dyspozycji Zespołu są teraz trzy pokoje, 

w tym punkt informacyjny, gabinet lekar-

ski, gabinet specjalistów oraz archiwum. 

Dla klientów udostępniono trzy wejścia do 

budynku, w tym dwa pozbawione barier ar-

chitektonicznych (od strony dziedzińca Ze-

społu Szkół Technicznych oraz przez Wydział 

Komunikacji i Transportu). Wraz ze zmianą 

Do 22 kwietnia Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności urzędował w budynku 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy 

ul. Wałowej 30. Ze względu na to, że co roku 

wzrasta liczba osób niepełnosprawnych korzy-

stających z usług Zespołu, dotychczasowa sie-

dziba stała się zdecydowanie za ciasna. Władze 

powiatu podjęły więc decyzję o wyremontowa-

niu pomieszczeń po warsztatach terapii zajęcio-

wej w budynku Starostwa Powiatowego przy 

ul. Pszowskiej 92 a i przeniesieniu w ich miejsce 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepeł-

nosprawności. - Ta inwestycja została zrealizowa-

na z myślą o osobach niepełnosprawnych. Dzięki 

przeprowadzce znacznie poprawią się warunki ob-

sługi tej grupy klientów – mówi starosta Tadeusz 

Skatuła. Zgodnie bowiem z przepisami, Zespół 

orzekający musi zapewnić osobom niepełno-

sprawny odpowiednie warunki organizacyjne 

i techniczne w pomieszczeniach, w których 

przeprowadzane są m.in. badania lekarskie. 

 

W ubiegłym roku w Zespole wydano ponad 2500 orzeczeń o niepełnosprawności, 472 legitymacje osób niepełnosprawnych oraz 

(od 1 lipca 2014 r.) prawie 300 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Powiat wyda leksykon 
wybitnych postaci 
Starostwo Powiatowe planuje wydanie w przyszłym roku publikacji, 

w której tworzeniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani miesz-

kańcy. Propozycje opisów sylwetek zasłużonych postaci pochodzą-

cych z powiatu można zgłaszać do końca września 2015 r. 

Leksykon wybitnych postaci Powiatu Wodzisławskiego stanowić bę-

dzie alfabetyczny zbiór biogramów, życiorysów, sylwetek wybitnych 

(nieżyjących) postaci wywodzących się z powiatu wodzisławskiego, które  

w znaczący sposób wpłynęły na jego życie kulturalne, społeczne i gospo-

darcze, np. działaczy społecznych, ludzi kultury, artystów, naukowców, 

osób duchownych, bohaterów wojennych, itd. 

Głównym założeniem jest, aby w pracy nad publikacją uczestniczyli mieszkań-

cy oraz miłośnicy powiatu wodzisławskiego. Przygotowane biogramy w wer-

sji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z formularzem zgłoszeniowym 

należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powia-

towego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 

92 a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Leksykon wybitnych postaci Powiatu 

Wodzisławskiego” w terminie do 30 września 2015 r. 

Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania biogramów znajdują się 

w regulaminie, który dostępny jest na www.powiatwodzislawski.pl. Do-

datkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Po-

wiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim pod nr tel. 32/ 412-

09-41 lub 32/ 412-09-61.
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Wyremontowane pomieszczenia oficjalnie do użytku oddały władze powiatu. 
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Szansa na nowe 
samochody dla straży 
pożarnej i policji 
Zarząd Powiatu Wodzisławskie-

go pozytywnie rozpatrzył prośbę 

komendantów miejscowej policji 

oraz straży pożarnej i zwrócił się 

do Rady Powiatu Wodzisławskie-

go z inicjatywą uchwałodawczą 

w sprawie przekazania służbom 

łącznie 91 tys. zł na zakup nowych 

samochodów. 

W uzasadnieniu wniosku komendant 

Krzysztof Justyński podkreśla, że 

sprzęt, jakim dysponuje policja, jest 

w znacznej mierze wyeksploatowany 

i awaryjny, zaś naprawy czasochłonne 

i drogie. Z kolei komendand straży, 

Marek Misiura, wskazuje, że działania 

ratownicze prowadzone na terenie 

powiatu w ostatnich latach wielokrotnie pokazywały konieczność posiadania 

na wyposażeniu pojazdu specjalnego do przewozu ratowników, ewakuacji 

osób w razie zagrożenia czy transportu środków ratowniczych. Jeśli powia-

towi radni przychylą się do wniosku Zarządu Powiatu i obu komendantów, 

wodzisławscy policjanci otrzymają 41,5 tys. zł na zakup radiowozu, zaś stra-

żacy – 50 tys. zł na zakup samochodu ratowniczego.

10 lat współpracy 
polsko-niemieckiej 
W bieżącym roku Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. Sejmu Śląskiego obchodzi dzie-

sięciolecie współpracy ze szkołą partnerską 

w Niemczech. 

Wszystko zaczęło się w październiku 2005 roku, 

kiedy to na zaproszenie dyrektora radlińskiej szko-

ły z wizytą przyjechali przedstawiciele Gimnazjum 

im. Bismarcka w Genthin. - Podczas tego spotkania 

omówiliśmy zasady współpracy oraz organizacji wy-

miany młodzieży między naszymi szkołami - wspo-

mina Jarosław Rudol, dyrektor ZSP. 

Pierwsze spotkanie w Dusznikach Zdrój 

Po raz pierwszy młodzież spotkała się w marcu 

2007 roku w Dusznikach Zdrój, czyli w połowie od-

ległości pomiędzy Radlinem a Genthin - Atrybutem 

tego miejsca była możliwość uprawiania narciar-

stwa, które było szczególną atrakcją dla niemieckiej 

młodzieży zamieszkującej miejscowość na obszarze 

całkowicie nizinnym. Wyjazd był na tyle udany, że 

od razu zaplanowaliśmy kolejny – mówi dyrektor. 

Od tamtej pory młodzież obu szkół odwiedza się 

regularnie. Spotkania odbywały się w Krakowie, 

Wieliczce, Skale koło Ojcowa, Oświęcimiu, Berlinie, 

Dreźnie, Genthin, Magdeburgu, Pirnie. W sumie w 

9 wyjazdach wzięło udział 412 osób. Kolejne, ju-

bileuszowe spotkanie zaplanowano na czerwiec 

bieżącego roku. 

Zapoczątkowali partnerstwo miast 

Rozwój współpracy pomiędzy szkołami pozwolił 

poszerzyć grono uczestników wymian o uczniów 

z Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ra-

dlinie. Co ważne, partnerstwo obu szkół zaowo-

cowało również oficjalną współpracą pomiędzy 

miastem Radlin a niemieckim Genthin. Uroczyste 

podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy sa-

morządami miało miejsce 7 kwietnia 2009 roku.
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Młodzież podczas jednej z wymian w Radlinie. 

Na zdjęciu samochód renault midlum zakupiony w 2012 roku z budżetu powiatu oraz Komendy Wojewódzkiej PSP.
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Kończysz gimnazjum? 
Sprawdź co oferują ci 
powiatowe szkoły
Powiat po raz kolejny opracował przydatny poradnik z ofertą kształ-

cenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016. 

Nowe wymagania rynku pracy niosą za sobą potrzebę większej niż dotych-

czas elastyczności młodych ludzi. Placówki wciąż dopasowują się do nowych 

realiów, oferując ciekawe kierunki kształcenia, wiele dodatkowych zajęć 

i możliwość nauki w nowoczesnych pracowniach. Do tego współpracują 

z przedsiębiorcami i stale podnoszą jakość nauczania. Wśród nowych kie-

runków kształcenia, jakie od września mają ruszyć w powiatowych szkołach 

ponadgimnazjalnych, znaleźć można propozycje w zawodzie m.in. technik 

chłodnictwa i klimatyzacji (w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisła-

wiu Śl.), technik technologii żywności (w Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śl.), monter mechatronik i monter elektronik (w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie). Sukcesem zakończyły się rozmowy 

z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  dlatego od nowego roku 

szkolnego w Wodzisławiu Śl. otwarta zostanie Ogólnokształcąca Szkoła 

Sztuk Pięknych. Po raz kolejny podejmowana jest również próba reaktywacji 

technikum w Radlinie. Tym razem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ra-

dlinie oferuje kształcenie w zawodzie technik mechanik. Informator dostęp-

ny jest w wersji elektronicznej na www.powiatwodzislawski.pl w dziale dla 

„Mieszkańca”.

O autyzmie 
kolorowo 
i rokendrolowo 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 

przypadający 2 kwietnia, miał swoją odsłonę 

także w powiecie wodzisławskim. Wszystko 

za sprawą projektu ,,O autyzmie kolorowo 

i rokendrolowo”, którego bohaterami byli 

uczniowie Zespołu Placówek Szkolno-Wy-

chowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisła-

wiu Śl. ze zdiagnozowanym autyzmem lub 

zespołem Aspergera. 

Uczniowie ci podczas Powiatowych 

Obchodów Dnia Dla Autyzmu, na 

deskach Wodzisławskiego Cen-

trum Kultury, wystawili spektakl 

zatytułowany ,,W świecie barw”. 

Łącznie 37 osób w wieku od 6 do 

21 roku życia, o różnym poziomie 

funkcjonowania społecznego, na 

kilkanaście minut przeniosło pu-

bliczność w taneczną podróż do 

świata dźwięków i barw. Niezwykle 

widowiskowe oraz pełne wzruszeń 

i emocji przedstawienie zostało 

nagrodzone ogromnymi brawami. Podczas ob-

chodów rodzicom dzieci z autyzmem, młodzieży 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz zapro-

szonym gościom zaprezentowane zostały także 

informacje na temat samej choroby. Przedstawił 

je znany terapeuta autyzmu w Polsce – Adrian 

Borowik, reprezentujący warszawską fundację 

,,Być bliżej siebie”. Jej podstawowym zadaniem 

jest pomoc rodzicom i dzieciom z autyzmem 

w poszukiwaniu najlepszych sposobów sprawne-

go funkcjonowania w społeczeństwie. Adrian Bo-

rowik tego samego dnia spotkał się także z rodzi-

cami uczniów z autyzmem na popołudniowych 

warsztatach, których celem było zaprezentowanie 

metody ,,Son-Rise”, jako skutecznej w terapii dzie-

ci z autyzmem. Celem obchodów Powiatowego 

Dnia dla Autyzmu było rozpowszechnianie wie-

dzy na temat autyzmu, ale także walka z mitami 

i nieprawdziwymi informacjami o osobach z auty-

zmem i ich rodzinach. Jak mówi dyrektor Zespołu 

Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalida-

cyjnych, Beata Rączka, (…) autystyczne dzieci nie 

są „niegrzeczne”. Autyzm nie jest też spowodowany 

złym wychowywaniem. Autyzm jest chorobą, której 

skutki można minimalizować. Ale aby to czynić, trze-

ba go poznać, zrozumieć i uczyć się go akceptować.
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Wychowankowie ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim przygotowali na galę spektakl zatytułowany „W świecie barw”. 
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Docenieni za osiągnięcia 
w kulturze i sporcie 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał doroczne Nagrody Powia-

tu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury oraz Nagrody i Wyróżnienia 

w Dziedzinie Sportu. Łączna pula nagród wyniosła ponad 45 tys. zł . 

Kultura 

Nagrody w Dziedzinie Kultury przyznawane są za osiągnięcia w dzie-

dzinie twórczości artystycznej, upowszechnia i ochrony kultury. W tym 

roku za całokształt działalności kulturalnej, za wieloletnie, wybitne osią-

gnięcia oraz zaangażowanie w pracę na rzecz kultury nagrody otrzymu-

ją: Jan Śliżewski, Marek Grzebyk, Henryk Machnik, Bogumiła Caniboł, 

Jadwiga Baron i Paweł Cebula. Nagrody za osiągnięcia o istotnym znacze-

niu w roku poprzednim trafią do Matyldy Kołek oraz Kamila Rybaczyka.  

Sport 

Wśród sportowców za osiągnięte wyniki sportowe nagrody otrzymują: Da-

niel Marcol, Mateusz Rok, Zbigniew Błoński i Dominika Mosler-Plura. Nagro-

dę dla najlepszego trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągają-

cych wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym lub w krajowym współzawodnictwie przyznano Krzysztofowi 

Urbańskiemu. Z kolei wśród wyróżnionych sportowców znaleźli się: Sylwia 

Molitor, Filip Kroemer, Agata Warło, Wojciech Fojcik, Dawid Węglarz i Domini-

ka Bielecka, a wśród trenerów: Ludwik Blanik i Wojciech Kroemer. 
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Statuetki dla najlepszych sportowców i ludzi kultury 
rozdawane są co roku podczas uroczystej gali. 
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Kolejny raz zagrali 
dla Mirka 
Dziewięć amatorskich drużyn zagrało w Cha-

rytatywnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty Wodzisławskiego. Zebrane środki 

finansowe w tej edycji przeznaczone będą 

na bieżące leczenie i rehabilitację Mirka Ro-

saka. 

To już ósma edycja charytatywnego turnieju. 

Drużyny biorące udział w dotychczasowych roz-

grywkach wpłacały dobrowolne składki na rzecz 

uczniów Zespołu Szkół Technicznych – Krzysztofa 

Kosidra (uległ ciężkiemu wypadkowi, porusza się na wózku inwa-

lidzkim ) i Mirosława Rosaka (choruje na mukowiscydozę). - Do 

tej pory zebraliśmy dla naszych uczniów ok. 18000 złotych – mówi 

Grzegorz Kamiński, pomysłodawca i organizator turnieju. Oprócz 

wpłat zespołów biorących udział w turnieju piłki nożnej, zbiórkę 

pieniędzy wśród uczniów i nauczycieli ZST przeprowadzi również 

Samorząd Uczniowski. Do akcji przyłączył się również uczeń ZST 

- Remigiusz Wierzgoń, popularny „REZI”, znany wszystkim youtu-

ber, który przeznaczył 1500 złotych na dalsze leczenie i rehabilita-

cję Mirka. Ostateczna kwota pieniędzy, jaka zostanie przekazana 

Mirkowi, będzie znana dopiero po zakończeniu zbiórki w szkole. 

W tegorocznej edycji charytatywnych rozgrywek piłkarskich wzięło 

udział 9 amatorskich drużyn,: „Prawnicy”, „Radoszowy”, „Gosław 

Jedłownik”, „Beer Wodzisław”, ”Wicher Wilchwy” , „Stodoła”, 

„Jorgusie”, „Strażacy” oraz „Nauczyciele ZST i przyjaciele”- łącz-

nie 90 zawodników. Podziękowania organizatorom i zawodnikom 

złożył osobiście sam Mirek, który w barwach drużyny „Nauczyciele 

ZST i przyjaciele” zagrał we wszystkich meczach grupowych. Pu-

chary, upominki i nagrody zostały ufundowane przez: Starostwo 

Powiatowe, Piwiarnię „Warka”, Salon fryzjerski „VENA” i Piotra Cichec-

kiego, licencjonowanego pilota, absolwenta ZST.
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Zwycięzcy Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wodzisławskiego. 

Nagrody i gratulacje laureatom turnieju składa mama Mirka.
Podziękowania dla wszystkich uczestników turnieju 
przekazuje Mirek Rosak. 


