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WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 
składamy życzenia radosnego  przeżywania 

Świąt Bożego Narodzenia w gronie 

Rodziny i Przyjaciół, w atmosferze serdeczności,

życzliwości i szacunku. Niech chwila wytchnienia

od codzienności pozwoli odnaleźć w Naszych 

sercach ciepło i dobro, którymi dzielić się będziemy

z bliskimi przy wigilijnym stole.

Życzymy również, aby blask betlejemskiego

światła wniósł do Naszych domów pokój, 

miłość i optymizm na cały 2016 rok. 

Zdrowych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

życzą 
Starosta Tadeusz Skatuła 
wraz z Zarządem Powiatu Wodzisławskiego
oraz Przewodniczący Eugeniusz Wala 
wraz z Radą Powiatu Wodzisławskiego
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Mikołaj i jego pomocnicy
spotkali się z dziećmi

Na spotkanie z reniferem, elfem, śnieżynką oraz tym najważniej-

szym gościem – św. Mikołajem przybyło mnóstwo dzieci. A to za spra-

wą Powiatowych Mikołajek, zorganizowanych przez wodzisławskie 

starostwo przy wsparciu ośrodków pomocy społecznej. 

W sali Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach 8 grudnia miały miejsce 

„Powiatowe Mikołajki”. To już 8 edycja tej imprezy, której celem jest pomoc 

dzieciom, które często nie mają szansy na otrzymanie prezentu czy zaba-

wę z rówieśnikami w świątecznym nastroju. W sumie w spotkaniu z Miko-

łajem wzięło udział 140 dzieci z Wodzisławia Śląskiego, Godowa, Gorzyc, 

Lubomi, Mszany, Marklowic i Radlina. Przeważnie byli to uczniowie szkół 

podstawowych, ale znalazły się wśród nich także dzieci trochę młodsze 

i trochę starsze.

Kilka ciepłych słów do milusińskich powiedział starosta Tadeusz Skatuła, 

który życzył wszystkim udanej zabawy oraz niezapomnianych wrażeń ze 

spotkania z Mikołajem. O dobrą zabawę, czyli gry, tańce i wspólne śpiewa-

nie piosenek, zadbali profesjonalni aktorzy, którzy wystąpili w programie 

pt.:  „MIKOŁAJKI Z ŚNIEŻNEJ BAJKI”. Dla każdego dziecka przygotowa-

no ciepły poczęstunek, napoje, słodycze oraz mikołajkowe czapeczki. Po 

wspaniałym i wyczerpującym szaleństwie dzieci otrzymały od Mikołaja 

i jego pomocników, w tym starosty Tadeusza Skatuły, wyczekiwane pre-

zenty. Była też okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Kilka dni wcześniej Mikołaj odwiedził też dzieci z Zespołu Placówek Szkol-

no-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, które w po-

dziękowaniu za otrzymane prezenty przygotowały dla gościa z Laponii 

wspaniały program artystyczny.Mikołaj wręczał prezenty dzieciom razem ze swoim pomocnikiem – starostą Tadeuszem 
Skatułą.

Prezent od Mikołaja otrzymał także wicestarosta Leszek Bizoń. Szkolna sala ZPSWR zamieniła się w bajkową krainę.

Spotkanie z Mikołajem zdecydowanie należało do udanych.
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Wieści z sesji 
i zarządu 
W listopadzie odbyła się trzynasta sesja Rady 

Powiatu Wodzisławskiego. Została ona poświę-

cona zagadnieniom związanym z ochroną śro-

dowiska naturalnego na terenie województwa 

śląskiego i powiatu. Z tego powodu na zapro-

szenie przewodniczącego rady Eugeniusza Wali 

w posiedzeniu wziął udział naczelnik Wydziału 

Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego In-

spektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach 

Andrzej Szczygieł. Przedstawił on radnym m.in. 

informacje o jakości powietrza na terenie powia-

tu, natężeniu hałasu oraz czystości wód.

Niestety ze stanem środowiska w naszym powie-

cie nie jest najlepiej. Podstawowym problemem 

są bardzo często występujące przekroczenia 

stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu. Jest 

to spowodowane głównie spalaniem w do-

mach odpadów oraz niskiej jakości paliw jak 

muł węglowy, a także złym stanem pieców. 

Zdaniem przedstawiciela WIOŚ działania władz 

lokalnych powinny zostać ukierunkowane na 

likwidację niskiej emisji, np. poprzez termomo-

dernizacje i stosowanie nowoczesnych instalacji 

grzewczych. Andrzej Szczygieł przypomniał, 

że od niedawna funkcjonuje tzw. ustawa an-

tysmogowa, która daje samorządom większe 

uprawnienia w zakresie wpływania na to, co jest 

spalane w prywatnych piecach. Potrzebne są 

jednak jeszcze przepisy wprowadzające normy 

dla mułów i tzw. flotów, a także efektywności 

pieców.

Stan wód w powiecie jest nieco lepszy niż po-

wietrza, ale i tak na znacznych odcinkach rzek 

jakość wody jest niezadowalająca. Innym pro-

blemem w powiecie wodzisławskim jest duże 

natężenie hałasu, który generowany jest głów-

nie przez ruch samochodowy oraz niektóre za-

kłady przemysłowe. Z tego m.in. powodu Sej-

mik Województwa Śląskiego przyjął program 

ochrony przed hałasem.

W tej części sesji Rada Powiatu zapoznała się 

również ze sprawozdaniem Wydziału Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego z realizacji 

zadań ochrony środowiska i przyrody, a także ze 

sprawozdaniem Zarządu Powiatu z działalności 

pomiędzy sesjami, które przedstawił starosta 

Tadeusz Skatuła. W okresie międzysesyjnym 

Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń, podczas 

których podjął m.in. następujące decyzje:

1. Przyjął i skierował do Rady Powiatu projekt bu-

dżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok 

oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2016-2026.

2. Wprowadził zmiany w Regulaminach Orga-

nizacyjnych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wodzisławiu Śl. i Powiatowe-

go Domu Dziecka w Gorzyczkach.

3. Zaakceptował wysokość pomocy zdrowot-

nej dla nauczycieli zatrudnionych w placów-

kach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski.

4. Przyjął i skierował do Rady Powiatu opraco-

wanie pn. „Informacja na temat zadań z zakresu 

ochrony środowiska realizowanych przez Po-

wiat Wodzisławski”.

5. Ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie 

organizacjom pozarządowym realizacji zadania 

publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakre-

sie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 2016 r., a także powołał ko-

misję konkursową, która będzie opiniować zło-

żone oferty.

6. Udzielił pełnomocnictw dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. oraz 

dyrektorowi Zespołu Placówek Szkolno-Wy-

chowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. 

do realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych.

7. Przyjął propozycję Miasta Radlin w sprawie 

podjęcia wspólnych z Miastem Wodzisław Śl. 

działań w zakresie projektowania, a także re-

alizacji inwestycji dotyczącej budowy drogi 

od bocznicy kolejowej poprzez ul. Napierskie-

go i ul. Letnią do ul. Kominka i skrzyżowania  

z ul. Domeyki, która to droga w przyszłości może 

obsługiwać tereny mieszkalne oraz gospodarcze 

miast Wodzisławia Śląskiego i Radlina. W tym ce-

lu Zarząd Powiatu zaproponował zorganizowa-

nie trójstronnego spotkania w celu omówienia 

koncepcji, przebiegu drogi, symulacji kosztów 

i montażu finansowego zadania.

Rada Powiatu podczas sesji zapoznała się rów-

nież z informacją o zadaniach realizowanych 

przez Powiatowego Rzecznika Konsumen-

tów. W bloku głosowań podjęła z kolei uchwały 

w sprawie:

1) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu 

dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu wodzisławskiego w roku 2016,

2) wyboru podmiotu, który zbada sprawozdanie 

finansowe Powiatowego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisła-

wiu Śląskim za 2015 rok,

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem 

Wodzisław Śląski w sprawie zasad organizowa-

nia, prowadzenia i finansowania nauki religii 

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Ko-

ścioła Zielonoświątkowego,

4) powierzenia Marklowicom, Mszanie i Ryduł-

towom zadania publicznego zarządzania dro-

gami powiatowymi położonymi w granicach 

administracyjnych tych gmin w zakresie letnie-

go i zimowego utrzymania chodników dróg po-

wiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,

5) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisław-

skiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 ro-

ku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskie-

go na 2015 rok wraz z załącznikami. 

Radnym została przedstawiona informacja m.in. o jakości powietrza na terenie powiatu.
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Starosta przekazał Rydułtowom 
teren wart 1,5 mln zł

Dzięki przychylności starosty Tadeusza Skatuły i za zgodą Wojewo-

dy Śląskiego 7 grudnia nowym właścicielem terenu, na którym funk-

cjonuje stadion i budynki należące do GKS Naprzód 23 Rydułtowy, 

stało się miasto Rydułtowy.

Działając w imieniu Skarbu Państwa starosta Tadeusz Skatuła podpisał 

7 grudnia akt notarialny, przekazujący w darowiźnie na rzecz Rydułtów 

blisko 7,3 ha terenu przy ul. gen. Józefa Bema o szacunkowej wartości  

ok. 1,54 mln zł. Ze strony miasta akt notarialny podpisała burmistrz  

Kornelia Newy.

Na nieruchomości funkcjonują budynki i urządzenia należące do GKS Na-

przód 23 Rydułtowy, który jest użytkownikiem wieczystym. Z tego powo-

du miasto przejęło działkę wraz z jego wieczystym użytkownikiem.

Remonty dróg idą
pełną parą

Drogowcy z Powiatowego Zarządu Dróg 

w Wodzisławiu Śl. wykorzystują sprzyjającą 

grudniową pogodę i nadal remontują powia-

towe drogi i chodniki.

Z początkiem grudnia zakończyły się roboty 

w ciągu ul. Długiej w Wodzisławiu Śl.-Zawadzie 

oraz ul. Traugutta w Rydułtowach. Łączny koszt 

tych dwóch zadań to ponad 218 tys. zł. Nadal 

remontowana jest natomiast ul. Armii Krajowej 

w Pszowie i ul. Krzyżkowicka w Rydułtowach. 

Wymieniona tam zostanie nawierzchnia. Koszt 

to prawie 200 tys. zł.

Trwają też jeszcze prace przy budowie kanaliza-

cji deszczowej na ul. Józefa Rymera w Radlinie. 

To jednak nie jedyna inwestycja na terenie tego 

miasta. Przy ul. Sokolskiej układany jest nowy 

chodnik. W sumie za ponad sto tysięcy złotych 

powstanie go prawie pół kilometra. Z kolei na ul. 

Rydułtowskiej dzięki oszczędnościom z przetar-

gów zwiększono zakres modernizacji nawierzch-

ni jezdni. W efekcie, na ponad półkilometrowym 

odcinku tej drogi pojawił się nowy asfalt. Co 

istotne – wszystkie inwestycje są współfinanso-

wane przez władze Radlina.

W tym roku Powiat przy wsparciu gmin wydał 

na inwestycje i remonty drogowe ponad 7 mln 

zł. Wśród większych inwestycji można – poza 

wcześniej wspomnianymi – wymienić m.in. mo-

dernizację ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl., do-

kończenie przebudowy nawierzchni ul. Skrzy-

szowskiej w tym mieście, przebudowę ul. 1 Maja 

w Skrzyszowie oraz modernizację wiaduktu ko-

lejowego w ciągu ul. Piaskowej w Gorzycach.

Uwaga na oszustów
Na terenie powiatu uaktywnili się oszuści i naciągacze.

W związku z docierającymi do urzędu informacjami o próbach naciągania 

mieszkańców i przedsiębiorców na zakup usług lub towarów wątpliwej ja-

kości oraz powoływanie się w tym procederze na rzekomo przeprowadzo-

ne przez „powiat”, „starostwo” i inne instytucje „audyty”, „badania” i „analizy” 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. stanowczo OSTRZEGA wszyst-

kich mieszkańców przed próbą oszustwa.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. nie prowadzi żadnych odpłat-

nych audytów, badań, analiz itp. wśród firm i mieszkańców, które wiązały-

by się z koniecznością zakupienia JAKIEGOKOLWIEK certyfikatu, świadec-

twa, potwierdzenia, książki itp. Wszystkie też wydawane przez Starostwo 

Powiatowe w Wodzisławiu Śl. publikacje są BEZPŁATNE. Sugerujemy, 

aby wszelkie tego rodzaju próby oszustwa bezwzględnie natych-

miast zgłaszać Policji: 32 453 72 00 lub 997.

Starosta Tadeusz Skatuła oraz Burmistrz Kornelia Newy w obecności notariusza podpi-
sują stosowny akt notarialny.

 Jedna z niedawno ukończonych inwestycji – ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl.
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Za unijne pieniądze wspólnie chcą 
wyremontować drogi na 
pograniczu

Brak pieniędzy na modernizację lokalnych dróg zmusza ich za-

rządców do szukania środków z innych źródeł. Cztery samorządy 

– dwa polskie i dwa czeskie – właśnie postanowiły wspólnie zawal-

czyć o unijne środki z Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Na razie 

spróbują wyremontować ponad 13 km dróg łączących atrakcje tury-

styczne po obu stronach granicy.

Godów, Powiat Wodzisławski, Petrovice u Karviné (pol. Piotrowice koło 

Karwiny) oraz Kraj Morawsko-Śląski postanowiły wspólnie złożyć do Euro-

pejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg 

V-A Republika Czeska – Polska warty ok. 2,9 mln euro projekt przebudowy 

ponad 13 km dróg lokalnych. Po polskiej stronie chodzi m.in. o ul. Granicz-

ną, Poprzeczną, Szkolną, Celną, 1 Maja i Piotrowicką w Gołkowicach. 

Czesi chcą zmodernizować te drogi, które łączą się z polskimi, m.in. lokalną 

drogę gminną MK6c w Petrovicach oraz regionalne drogi od przejścia gra-

nicznego Gołkowice – Zavada do Karwiny i centrum Petrovic. Głównym 

celem projektu jest udostępnienie komunikacyjne obszaru pogranicza, 

w tym przejść granicznych Gołkowice/Zavada i Skrbeńsko/Petrovice dla 

turystycznego transportu autobusowego. W tym celu ma zostać podnie-

siony m.in. tonaż dróg tak, aby mogły nimi jeździć autobusy, a likwidacji 

ulec tzw. wąskie gardła.

Lepsza dostępność komunikacyjna

Partnerem wiodącym projek-

tu będzie gmina Godów. Na 

niej spocznie ciężar koordy-

nacji projektu. Będzie ona od-

powiadać za inwentaryzację 

i uzupełnienie lub rozszerze-

nie informacji o zabytkach na 

terenie gminy oraz Petrovic. 

Do głównych zadań inwesty-

cyjnych gminy należeć ma 

podniesienie parametrów 

technicznych ul. Granicznej 

i Poprzecznej tak, aby moż-

liwe było dopuszczenie ru-

chu autobusów. Taki sam cel 

przyświeca modernizacji ul. 

Szkolnej. Między ul. Piotro-

wicką i Zieloną ma ponadto 

zostać dobudowany odcinek, który skróci czas dojazdu do granicy. Po 

polskiej stronie największy zakres inwestycji do wykonania będzie mieć 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. O ile projekt zostanie wybra-

ny do realizacji, PZD będzie odpowiadać m.in. za modernizację i poprawę 

parametrów ul. Celnej (w tym podniesienie jej nośności), a także ul. 1 Maja 

w Gołkowicach na odcinku od skrzyżowania z ulica Celną przez skrzyżo-

wanie z ulica Piotrowicką do skrzyżowania z ulicą Graniczną. Wszystkie 

te drogi prowadzą do przejść granicznych. Zakres prac na ul. 1 Maja ma 

obejmować również naprawę nawierzchni oraz korektę organizacji ruchu. 

Takie same zadania staną przed powiatem w zakresie ul. Piotrowickiej. 

Gmina Petrovice zamierza zmodernizować trzy odcinki lokalnej drogi 

MK 6c (m.in. poszerzyć obecnie bardzo wąską jezdnię, oddzielić chodnik 

i zaadaptować placyk przy przejściu granicznym na plac do zawracania 

i zatrzymywania autobusów). Działania inwestycyjne przewidziane dla 

Kraju Morawsko-Śląskiego bezpośrednio nawiązują do inwestycji realizo-

wanych przez pozostałych partnerów. Dzięki działaniom podejmowanym 

w ramach projektu ma dojść do podniesienia tonażu dróg tak, by możliwy 

był przejazd autobusów po drogach od przejścia granicznego Gołkowice-

Zavada do Karwiny oraz do atrakcji na terenie Petrovic (m.in. zameczek). 

Co ważne, wszystkie odcinki dróg, które ewentualnie zostaną zmoderni-

zowane, stanowią jedną logiczną całość.

Krótszy czas dojazdu do granicy

Wnioskodawcy podkreślają, że pogranicze, mimo że podzielone między 

dwa państwa, należy do tej samej historycznej krainy i stanowi jeden 

obszar funkcjonalny. Dzięki przedsięwzięciu ma dojść do spięcia sieci 

drogowych po obu stronach granicy w celu zwiększenia dostępności 

do lokalnych atrakcji, szlaków turystycznych i tras rowerowych. Te z kolei 

wzbogacą się o lepsze oznakowanie i informację o nich. Dodatkowo ma 

poprawić się dostęp do autostrady A1 w Polsce i D1 w Czechach. Z tego 

powodu inwestycja może mieć kapitalne znaczenie dla rozwoju sektora 

usług turystycznych w regionie oraz rozwoju strefy gospodarczej w gmi-

nie Godów. Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego otrzymają też szybsze 

i dogodniejsze połączenie 

z Cieszynem oraz całą czeską 

częścią Śląska Cieszyńskiego. 

Dzięki projektowi skróceniu 

ma ulec czas przejazdu auto-

busów, np. ze strony Jastrzę-

bia-Zdroju do Petrovic (o ok. 

5-7 minut dzięki udostępnie-

niu przejazdu przez przejście 

Skrbeńsko), ze strony A1/D1 

(o ok. 20 minut dzięki wy-

eliminowaniu konieczności 

zjazdu z D1 na Bohumin), czy 

z Karwiny do Jastrzębia-Zdro-

ju. Dwukrotnie ma też zwięk-

szyć się liczba osób odwiedza-

jących atrakcje turystyczne 

gminy Godów i Petrovice.

Wartość projektu oszacowano na 2,87 mln euro, z czego ok. 85% ma po-

chodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największym 

beneficjentem przedsięwzięcia ma zostać Powiat Wodzisławski (ok. 911 

tys. euro) oraz Kraj Morawsko-Śląski (ok. 800 tys. euro). Termin złożenia 

wniosku o dofinansowanie upływa w styczniu.  Decyzję czy przedsięwzię-

cie otrzyma unijne wsparcie poznamy w pierwszej połowie 2016 r.

Projekt zakłada przebudowę ponad 13km dróg lokalnych.



WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO GRUDZIEŃ 20156 

Nowe perspektywy rozwoju dla 
pracowników i pracodawców 

Kto może ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowe-

go, w jakiej wysokości i na jakie działania – odpowiedzi na te i wiele 

innych pytań można było uzyskać podczas konferencji zorganizowa-

nej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

„Nowe perspektywy rozwoju dla pracodawców i pracowników w oparciu 

o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego” – pod taką nazwą Powia-

towy Urząd Pracy zorganizował konferencję, której głównym celem by-

ło zapoznanie pracodawców z terenu powiatu z nowym instrumentem 

wsparcia, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz profitami płynący-

mi z korzystania ze środków tego funduszu. Spotkanie otworzył starosta 

Tadeusz Skatuła, który powiedział, że w ubiegłym i bieżącym roku około 

150 firm z naszego powiatu skorzystało ze szkoleń – niektóre nawet kilka-

krotnie. – To dobra informacja, ponieważ płynie z niej wniosek, że firmy w po-

wiecie wodzisławskim chcą się rozwijać i dostrzegają konieczność szkolenia 

i rozwijania swoich pracowników – podkreślił starosta.

Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przedstawiła dyrek-

tor wodzisławskiego urzędu pracy – Anna Słotwińska-Plewka. – Jest to 

nowy instrument polityki rynku pracy. Istotą tego rozwiązania jest przezna-

czenie części składki odprowadzanej przez pracodawców do Funduszu Pracy 

na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracowników 

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy – powiedziała szefowa urzędu pra-

cy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia mu-

si wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś pozostałe 80%  

sfinansuje KFS. W przypadku 

mikroprzedsiębiorstw zatrud-

niających do 10 osób ze środ-

ków KFS można sfinansować 

100% kosztów kształcenia. 

Całość dofinansowania nie 

może jednak przekroczyć na 

jednego uczestnika trzykrot-

ności przeciętnego wynagro-

dzenia w danym roku (ok. 11 

500 zł). Wsparcie środkami KFS 

udzielane jest zaś na zasadach 

pomocy de minimis i może 

zostać przeznaczone w szcze-

gólności na finansowanie 

kosztów kursów i studiów po-

dyplomowych, egzaminów 

umożliwiających uzyskanie 

dyplomów potwierdzających 

nabycie kwalifikacji, badań 

lekarskich i psychologicznych 

wymaganych do podjęcia 

kształcenia lub pracy zawodo-

wej po ukończeniu kształcenia 

czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku 

z podjętym kształceniem.

O dotychczasowych doświadczeniach i dobrych praktykach z udzielone-

go wsparcia w ramach KFS mówili przedstawiciele pracodawców. Jerzy 

Waltar, Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, powie-

dział, że dzięki środkom KFS przeszkolonych zostało 112 pracowników 

firm zrzeszonych w Cechu, co pozwoliło na uzupełnienie lub uzyskanie 

nowych kwalifikacji zawodowych. Z kolei Jan Frydrych, którego firma 

również skorzystała z pieniędzy na kształcenie, zaznaczył, iż dzięki od-

powiednio dobranym szkoleniom, każdy pracownik mógł się rozwinąć,  

a inwestycja w kapitał ludzki jego zdaniem jest najważniejsza. Przedsię-

biorca podziękował także urzędnikom z urzędu pracy za okazaną pomoc, 

zaangażowanie i za profesjonalizm.

Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się również jak skutecznie pro-

wadzić selekcję i rekrutację pracowników w firmie. – W odpowiedzi na 

ogłoszenie o pracę przychodzącą setki zgłoszeń. Niestety, po wstępnej selekcji 

okazuje się, że większość osób nie spełnia podstawowych potrzeb pracodaw-

cy. Dlatego urząd pracy pomaga w przeprowadzaniu rekrutacji i wyborze 

kandydatów spośród zarejestrowanych bezrobotnych. Przeprowadzamy 

wywiad w firmie, tworzymy opis stanowiska pracy, przeprowadzamy rozmo-

wy kwalifikacyjne –  mówiła Marzena Rostek, psycholog z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, zachęcając przedstawicieli firm do 

korzystania z tego typu usług urzędu. Druga część konferencji poświęco-

na została public relations i marketingowi w firmie. Rafał Styczyński z fir-

my MK Consulting mówił jak promować własną markę, jakie wykorzystać 

do tego narzędzia i na co zwrócić uwagę przy reklamowaniu swoich usług 

i produktów.

Uczestnicy konferencji.
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Warsztat Terapii 
Zajęciowej 
w Gorzycach świętował 
20 urodziny

Mszą świętą oraz imprezą mikołajkowo-

andrzejkową uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gorzycach uczcili dwudzieste 

urodziny placówki.

Gorzycki WTZ jest placówką pobytu dziennego 

dla osób niepełnosprawnych z powiatu wodzi-

sławskiego, dla których orzeczona została ta for-

ma rehabilitacji i terapii. Działalność warsztatu 

ukierunkowana jest na rehabilitację zawodową 

i społeczną dorosłych osób niepełnosprawnych. 

W tym celu organizowane są zajęcia różnymi 

metodami i w różnych formach, np. terapii sztu-

ką (arteterapii), pracą i rekreacją (ergoterapia), 

treningów umiejętności: ekonomicznych, higie-

nicznych, kulinarnych, usprawniania fizycznego 

itd.

Warsztat został utworzony w grudniu 1995 

roku dla 31 osób. W tym roku mija 20 lat od 

tej chwili. Z tej okazji 3 grudnia zorganizowa-

no uroczystości jubileuszowe. Datę wybrano 

nieprzypadkowo. Tego dnia obchodzony jest 

bowiem Międzynarodowy Dzień Osób Nie-

pełnosprawnych. – Nasza działalność świetnie 

wpisuje się w konwencje ONZ dotyczące osób nie-

pełnosprawnych , w których zakłada się ochronę 

oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

nieograniczonego korzystania z wszystkich fun-

damentalnych swobód i praw człowieka oraz 

promowanie poszanowania dla ich godności oso-

bistej – wyjaśnia kierownik warsztatu Jarosław 

Michalczuk.

Obchody jubileuszu społeczność warsztatu roz-

poczęła od mszy odprawionej w kaplicy Woje-

wódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego 

i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, po której 

nastąpiła krótka część oficjalna. Poprowadził ją 

Sławomira Sito – dyrektor Ośrodka. W imieniu 

powiatu najlepsze życzenia i gratulacje złożył 

wicestarosta Leszek Bizoń, a także kierownicy 

powiatowych instytucji pomocy społecznej, 

z którymi gorzycki warsztat na co dzień współ-

pracuje. Nie zabrakło też oficjalnych życzeń ze 

strony władz Gminy Gorzyce, ośrodków kultu-

ry, zaprzyjaźnionych warsztatów z Żor, Rybnika 

i Wodzisławia Śl., licznych organizacji pozarzą-

dowych, wolontariuszy, rodziców uczestników 

warsztatu i wielu innych osób.

Głównym punktem uroczystości była jednak 

zabawa taneczna zorganizowana przez profe-

sjonalnego dyskdżokeja. Był słodki poczęstunek 

i posiłek. Wszyscy świetnie się bawili, podkreśla-

jąc jednocześnie, że taka forma obchodów, była 

strzałem w dziesiątkę. Dobrą atmosferę panują-

cą w warsztacie oddaje okolicznościowy wiersz 

napisany przez Sławomira Cibasa - uczestnika 

warsztatu.

Są w Polsce takie warsztaty, gdzie nikogo nie spisuje się na straty.
Mowa tu o Gorzycach, czyli o naszej terapii, gdzie nikomu nie grozi ani trochę apatii.

Są u nas najlepsze relacje i w to w wierzę, bo uczestniczymy i pracujemy w pięknej atmosferze.
Pracując i bawiąc się każdy się dowartościowuje i za to przede wszystkim kierownikowi i terapeutom dziękuję.

Mamy też świetnego kierowcę czyli Pana Władka, a jadąc z nim busem to nie lada gratka.
Są także pracownie jak: kuchnia, ceramiczna, ekspresji artystycznej, rękodzieła czy komputerowa, a aura tam jest super zdrowa.

My Uczestnicy jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni, trzeba też przyznać, że każdy z nas to ceni.
Jesteśmy współorganizatorami bluesa dla osób niepełnosprawnych, która odbywa się od lat dawnych.

Wiadomo, że najwyższy szczyt w Polsce to Rysy, a my mamy sekcję sportową o nazwie Tygrysy.
Odnosimy sukcesy a także porażki i zdobywamy medale, i oby TAK BYŁO STALE.

Udzielamy się również w spektaklach artystycznych co roku i jesteśmy zadowoleni, że dorównujemy pełnosprawnym kroku.
Są u nas wyrabiane przeróżne ładne produkty okolicznościowe i świąteczne, jeździmy też na różne imprezy i OBY TE CHWILE BYŁY WIECZNE!

Uczestnicy gorzyckiego Warsztatu wraz z dr hab. Franciszkiem Nieciem.
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Młodzież z „Tischnera” 
po raz czwarty broniła 
praw człowieka

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu 

Śląskim już po raz czwarty zorganizowali 

u siebie Maraton Pisania Listów Amnesty In-

ternational. Każdy mógł wziąć w nim udział, 

dlatego swoje listy w obronie dysydentów 

napisał też starosta Tadeusz Skatuła i wice-

starosta Leszek Bizoń.

Zunar, malezyjski rysownik zagrożony więzie-

niem z powodu swoich tweetów (z ang.: wpi-

sów na blogu), kobiety i dziewczęta zmuszane 

do małżeństw w Burkina Faso, Muhammad 

Bekzhanow, więziony dziennikarz z Uzbekista-

nu – to tylko niektóre z osób, którym pomagano 

podczas tegorocznego Maratonu Pisania Listów 

Amnesty International. Sam Maraton to wyda-

rzenie, które odbywa się co roku w okolicach 

10 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzyna-

rodowy Dzień Praw Człowieka. W tym roku 

Maraton odbył się już po raz szesnasty! W jego 

trakcie przez 24 godziny powstają ręcznie pisa-

ne listy w obronie kilkunastu konkretnych ofiar 

różnych niedemokratycznych reżimów.

Co roku dzięki tej nietypowej inicjatywie udaje 

się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji kilku 

bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka 

zostały złamane. Dzieje się tak m.in. dlatego, że 

Maraton odbywa się jednocześnie w rekordowej 

liczbie ponad 500 miejsc w całej Polsce i w około 

100 krajach na całym świecie. W maju br. właśnie 

dzięki naciskom ze strony Amnesty Internatio-

nal gubernator Delty (Nigeria) ułaskawił Mosesa 

Akatugbę, który został skazany na śmierć w wie-

ku 16 lat za kradzież 3 telefonów. Moses był bo-

haterem ubiegłorocznego Maratonu.

Maraton Pisania Listów to największe w Polsce 

wydarzenie, angażujące tak dużą liczbę ludzi 

w obronę praw człowieka. W 2014 r. w całej Pol-

sce napisano w sumie 268 703 listy. W tym roku 

jest szansa, że ta liczba będzie większa. W sa-

mym wodzisławskim liceum napisano bowiem 

700 listów. W akcji wzięła udział również mło-

dzież z rydułtowskiego Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Noblistów Polskich, która przygotowa-

ła łączniąnie 170 listów, m.in. do władz Meksyku 

i Burkina Faso.

Wyjątkowa Barbórka 
w szkole górniczej 
w Wodzisławiu Śląskim

Tegoroczna Barbórka w wodzisławskim Zespole Szkół 

Zawodowych została połączona ze „Świętem Szkoły” zwią-

zanym z rocznicą nadania imienia Piastów Śląskich. Uro-

czystościom towarzyszyło podpisanie porozumienia z Po-

litechniką Śląską w Gliwicach.

Trudna sytuacja w górnictwie węgla kamiennego odcisnęła 

wyraźne piętno na tegorocznych obchodach Dnia Górnika 

w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., który przez 

wielu mieszkańców do dzisiaj nazywany jest szkołą górniczą, 

gdyż jego początki i długie lata funkcjonowania wiążą się z tą właśnie 

branżą. Słowa: kryzys, zapaść, niepokój przewijały się w wielu wypowie-

dziach. Nie zabrakło jednak też słów przywiązania do tradycji górniczych. 

Wyrazem tego była m.in. prezentacja historii placówki oraz przypomnie-

nie, że w dziejach szkoły był okres, kiedy w jej murach nie kształcono gór-

ników, po którym jednak nastąpił czas owocnej współpracy z Kompanią 

Węglową. Dyrektor ZSZ Danuta Mielańczyk wyjaśniła również motywy, 

dla których obchody barbórkowe połączono z rocznicą nadania szkole 

imienia Piastów Śląskich. Otóż rządy tej dynastii to okres rozkwitu gospo-

darczego Śląska. Szkoła zaś kształci fachowców na potrzeby gospodarki, 

czerpiąc jednocześnie z własnej tradycji. By podkreślić związek między no-

woczesną i innowacyjną oświatą a gospodarką i tradycją, „Święto Szkoły” 

zorganizowano w okolicach Dnia Górnika. – Zawsze z dumą noszę górniczy 

mundur – te słowa Danuty Mielańczyk spotkały się z ciepłym przyjęciem 

ze strony uczestniczących w uroczystości dyrektorów lokalnych kopalń.

Podczas uroczystości mówiono również o nadziei na poprawę obecnej 

 Swoje listy w obronie praw człowieka napisali starosta Tadeusz Skatuła i wicestarosta Leszek Bizoń.

Na obchodach Dnia Górnika w Zespole Szkół Zawodowych pojawiło się wielu gości.
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Sztolnia przeżyła oblężenie
Niemal półtora tysiąca mieszkańców regionu wzięło udział w ro-

dzinnym zwiedzaniu sztolni w Powiatowym Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Tegoroczna edycja imprezy 

była połączeniem Barbórki i Mikołajek, dlatego dla gości przygoto-

wano podwójną liczbę atrakcji.

W pierwszy weekend grudnia Powiatowe Cen-

trum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 

Śląskim przeżyło prawdziwe oblężenie. Wszyst-

ko za sprawą sztolni, którą można było zwiedzać 

za darmo. Biorąc pod uwagę czas, na jaki zosta-

ła ona udostępniona, średnio odwiedzało ją aż 

150 osób na godzinę!

Ta wycieczka stała się wielkim przeżyciem dla 

wszystkich, którzy choć mieszkają na górni-

czym Śląsku, nie mieli okazji zobaczyć wnętrza 

kopalni. Zwiedzanie sztolni przybrało charakter 

rodzinnej wycieczki. W szkole pojawiły się ca-

łe rodziny, a dzieciom często towarzyszyli nie 

tylko rodzice, ale i dziadkowie. Przed zejściem 

do wyrobiska najmłodsi mogli skorzystać z ką-

cika zabaw, gdzie czekały kolorowanki o tematyce górniczej, mini konkurs 

z nagrodami oraz inne zabawy. Pojawił się też wyjątkowo hojny Skarbek 

rozdający słodkości.

Rodzinne zwiedzanie sztolni było okazją do zaprezentowania nowocze-

snych pracowni zawodowych istniejących w placówce. Dziecięcą wy-

sytuacji górnośląskich kopalń. Starosta przypo-

mniał, że polskie górnictwo miało w swojej hi-

storii już różne okresy, zawsze jednak z kryzysów 

wychodziło obronną ręką. – Jestem przekonany, 

iż kopalnie funkcjonujące na terenie powiatu wo-

dzisławskiego z powodzeniem pokonają obecne 

trudności i z kryzysu wyjdą stabilne, wzmocnione 

i nowoczesne i że wciąż będą pracodawcami, za-

pewniającymi bezpieczne i godne warunki pracy 

i płacy, sięgającymi po fachowców, w których 

kształceniu uczestniczyły – powiedział Tade-

usz Skatuła. Zaapelował też do uczniów, aby 

okres dekoniunktury w górnictwie wykorzystali 

do poszerzenia swoich horyzontów, na przykład 

uczestnicząc w zajęciach dodatkowych organi-

zowanych w szkole. – Pamiętajcie, że po każdym 

załamaniu nadchodzi wzmocnienie i doskona-

lenie, a sukces osiągają ci, którzy potrafią się do 

nowych warunków najlepiej dostosować – tłuma-

czył starosta.

Senator Adam Gawęda apelował z kolei, aby 

zjednoczyć siły i wspólnie podejmować działa-

nia na rzecz przezwyciężenia obecnych proble-

mów górnictwa. Spośród przedstawicieli branży 

głos zabrał dyrektor ds. pracy KWK „Jankowice” 

Jerzy Janczewski. – Ton wypowiedzi moich 

przedmówców nie jest wesoły, ale wszyscy mówią 

o nadziei. My na kopalniach też to światełko w tu-

nelu dostrzegamy – powiedział. Jego zdaniem 

jednym z najważniejszych wyzwań w czasach 

kryzysu jest niedopuszczenie do powtórki sytu-

acji z końca lat 90., kiedy niemal całkowicie za-

przestano kształcenia dla górnictwa. – Dziś z ko-

palń odchodzą ostatnie roczniki doświadczonych 

pracowników. Mówi się, że pozyskanie fachowców 

to żaden problem. Tymczasem przygotowanie do 

pracy w górnictwie nie odbywa się tylko w szkole 

czy na studiach, ale wiele człowiek uczy się „na do-

le”, w kopalni. Tam uczy się pracy, solidarności za-

wodowej, odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

własne i innych – podkreślał Janczewski. Korzy-

stając z okazji, wyraził swoje uznanie dla rozpo-

częcia przez szkołę współpracy z Politechniką 

Śląską, sugerując, że być może w perspektywie 

dwóch – trzech lat kopalnie ponownie sięgną 

po absolwentów ZSZ.

Gratulacje dla szkoły z okazji podpisania poro-

zumienia złożyli również przedstawiciele rady 

rodziców oraz współpracujący z ZSZ Sebastian 

Kowalski. Jego firma, „Pol-Eko-Aparatura”, sfi-

nansowała w tym roku profesjonalne stalowe 

meble do laboratorium, jakie powstało w szkole. 

Dzięki współpracy z tą firmą w ZSZ uruchomiony 

został też nowy kierunek kształcenia: technik kli-

matyzacji i chłodnictwa. Na zakończenie ucznio-

wie Zespołu Szkół Zawodowych zaprezentowali 

przygotowany program artystyczny.Umowę o współpracy z Politechniką Śląską podpisuje 
Danuta Mielańczyk – dyrektor szkoły oraz dr hab. inż. 
Waldemar Kwaśny - prodziekan ds. dydaktyki Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego.

 Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz robotów.

Na obchodach Dnia Górnika w Zespole Szkół Zawodowych pojawiło się wielu gości.
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obraźnie rozpalały przede wszystkim zabawy z robotami oraz urządze-

niami elektronicznymi i mechatronicznymi (Lego Mindstorms, robot 

Bioloid, manipulatory, sterowniki PLC). Dużo frajdy sprawiała też gra z wy-

korzystaniem kontrolera Kinect oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia ze 

szturmowcem z sagi „Gwiezdne wojny”. Wielkim powodzeniem u malu-

chów cieszył się również kącik malowania twarzy, punkt doczepiania ko-

lorowych kosmyków włosów oraz różnokształtne balony. Szkolne pracow-

nie i ich wyposażenie robiły wrażenie także na dorosłych. Dzięki pokazom 

umiejętności zawodowych (budownictwo, obrabiarki konwencjonalne 

i CNC, spawalnictwo, elek-

tryka, usługi kosmetyczne) 

zwiedzający poznawali 

możliwości sprzętowe i loka-

lowe Powiatowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego 

w zakresie kształcenia zawo-

dowego osób dorosłych.

Przy okazji barbórkowego 

i mikołajkowego świętowa-

nia organizatorzy imprezy 

stworzyli zwiedzającym oka-

zję do wysłuchania porad 

ekspertów. Osoby myślące 

o podnoszeniu swoich kwa-

lifikacji mogły liczyć na pora-

dy nauczycieli PCKU. Na za-

interesowanych czekał także 

punkt informacyjny Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych 

oraz punkt porad prawnych 

z zakresu prawa pracy, prawa 

cywilnego i prawa rodzinne-

go. – Cieszymy się, że nasze 

Dni Otwarte Sztolni spotykają 

się z tak szerokim odzewem 

społecznym, bo frekwencja 

jest z roku na rok coraz więk-

sza. W tym roku padł kolejny 

rekord – w ciągu dwóch dni 

odwiedziło nas blisko 1500 

osób w różnym wieku. Sta-

ramy się, by pobyt w naszej 

szkole nie ograniczał się tylko 

do przejścia przez podziem-

ne wyrobisko ćwiczebne, ale 

żeby był okazją do poznania 

wszystkich walorów naszej 

placówki – podkreśla Boże-

na Rączka dyrektor Powia-

towego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisła-

wiu Śląskim.

Rodzinne zwiedzanie sztolni nie miałoby takiego rozmachu, gdyby nie 

zaangażowanie społeczności szkolnej oraz wsparcie sponsorów i part-

nerów, m.in. Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz firm: Prevac, Pol-Eko Aparatura, Damatic, 

Faser S.A., Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim, sklepu Kaufland 

w Wodzisławiu Śląskim, Doradztwa Podatkowego Graczyk, Szczeponek 

Sp. z o.o.- zakład budowlany i opony, Śląskiego Centrum Florystycznego 

Rekpol, PPUH Luksus Grzegorz Włoch oraz Alior Banku z Gorzyc.

Odwiedzający sztolnię mogli poczuć klimat prawdziwej kopalni.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie ze Skarbkiem.


