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Z kulturą za pan brat! 
Za nami Festiwal Kultury
Już po raz drugi na wodzisławskim Rynku odbył się Festiwal Kultury zorganizowany wspólnie przez Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl. oraz instytucje kultury z całego powiatu. 18 czerwca przez cały dzień mieszkańcy 
mogli podziwiać wszystko to, czym żyją lokalne ośrodki kultury, biblioteki, muzeum i inne instytucje ze wszyst-
kich 9 gmin powiatu. Festiwal Kultury Powiatu Wodzisławskiego to bowiem prawdziwe święto amatorskiego 
ruchu artystycznego.

Symbolicznego otwarcia Festiwalu dokonał starosta 
Leszek Bizoń wraz z prezydentem miasta Wodzisławia Śl. 
Mieczysławem Kiecą. Towarzyszyli im włodarze lub repre-
zentanci wszystkich miast i gmin oraz samego powiatu.
Na festiwalowej scenie, obok niej, na płycie Rynku – 
wszędzie tam na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. 
Wystąpiło kilkanaście formacji tanecznych i  wokalnych. 
Wśród nich m.in. np. mażoretki „Fenix” z Radlina, stuoso-
bowa reprezentacja „Formacji Tanecznej Tornado” i nieco 
młodszy zespół taneczny „Dynamic Team” z  Pszowa, 

Dżepetto Squad z Rydułtów, Iskierki i Rytmix z Godowa. 
Zaprezentowała się też „Eksplozja” z Rydułtów, „Adagio” 
z Mszany, „Przytup” z Radlina, „Spoko Babki” z Godowa 
i  in. Do wspólnej aktywności zachęcał też Wodzisław-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z  rockowym brzmie-
niem zaprezentował się zespół „Optymalni” z Marklowic, 
a  na zakończenie festiwalu zagrała „Orkiestra Rozryw-
kowa Gminy Mszana” pod dyrekcją Aleksandra Knury. 
Wcześniej z  programem kabaretowym wystąpiła grupa 
„Kredens” z Połomi, działającą przy GOKiR w Mszanie.

Oprócz sceny głównej, która pełniła funkcję wyspy 
„Muzyczno-tanecznej”, na festiwalową publiczność 
czekały też inne wyspy tematyczne: „Książki i  teatru” – 

tam oprócz propozycji ciekawej lektury, zagadek i rebu-
sów literackich, gier i  zabaw, można było zapoznać się 
z rekwizytami teatralnymi, a nawet przebrać się w praw-
dziwe teatralne kostiumy. Najmłodsi poznawali tajniki 
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W Wodzisławiu Śl. powstała wizytówka Europy
Pierwszego lipca w Wodzisławiu Śl. oficjalnie otwarto po prawie dwuletniej przebudowie budynek dworca 
kolejowego. Budynek nie dość, że robi wielkie wrażenie pod względem architektonicznym, to jeszcze będzie 
służył mieszkańcom miasta nie tylko jako miejsce przesiadkowe, ale też jako centrum aktywizacji społecznej.

Wodzisławski dworzec kolejowy 
powstał pod koniec XIX w. Swoją funk-
cję pełnił jeszcze do początku XXI  w. 
Niestety później został zamknięty 
i niszczał. Dzisiaj dzięki staraniom władz 
miasta i środkom unijnym pozyskanym 
w  ramach różnych projektów Wodzi-
sław Śl. swój dworzec odzyskał.
W  uroczystości jego otwarcia wzięli 
udział m.in. samorządowcy z powiatu, 
w  tym starosta Leszek Bizoń i  wice-
przewodniczący rady powiatu Marek 
Rybarz, a  także parlamentarzyści: 
senator Adam Gawęda, poseł Teresa 
Glenc i  poseł Marek Krząkała, który 
na uroczystość przybył z  Rybnika… 
pociągiem. Obecni byli też radni miej-
scy obecnej i  poprzednich kadencji 
z  przewodniczącymi Dezyderiuszem 
Szwagrzakiem i Janem Grabowieckim 
na czele. W  spotkaniu wziął udział 
również dyrektor przedstawicielstwa 
Regionalnego Komisji Europejskiej 
w  Polsce z  Wrocławia Jacek Wasik, 
dyrektor Izby Gospodarczej w  Wodzi-

sławiu Śl. Krzysztof Dybiec i inni
Gospodarz miasta Mieczysław Kieca 
podziękował wszystkim, bez uporu 
których inwestycji nie udałoby się 
zrealizować. Słowa szczególnego 
podziękowania prezydent skiero-
wał do Barbary Magiery, burmistrz 
Radlina, z  którym Wodzisław Śl. reali-
zował partnerski projekt „Pociąg do 

dwóch kółek”. Organizatorzy z  okazji 
otwarcia dworca przygotowali sporo 
atrakcji,  m.in. okolicznościową ulotkę, 
faceboard (realistyczny widok histo-
rycznego Wodzisławia Śl. z  otworami 
na głowy), występ kapeli regional-
nej, wystawę dokumentującą historię 
budowy budynku, jak również insta-
lację przypominającą, że na tere-

wykonywania kukiełek i  sami mogli je mogli zrobić 
pod okiem instruktora.
Kolejna wyspa, wyspa „Wernisaży”, to wystawy fotogra-
fii, obrazów, grafiki i rzeźby. Tu zaprezentowali się m.in. 
Hanna Władarz i Marek Grzebyk z Gorzyc, Bogumiła 
i  Ireneusz Caniboł ze Skrbeńska, Iwona Świerczek 
z  Lubomi oraz grupy plastyczne z  Radlina, Lubomi 
i  Rydułtów. Chętni mogli też skorzystać z  talentu 
Sławo mira Rąbalskiego, portrecisty, który przez cały 
czas Festiwalu kreślił portrety uczestników imprezy. 
Wyspa „Artystyczno-regionalna” to była propozycja 
udziału w  warsztatach tworzenia witraży, ceramiki, 
dekupażu, rękodzieła i haftu.
Wszystkiego, co działo się na wodzisławskim rynku 
wymienić się nie da. Malowanie twarzy, bańki mydlane, 
malowanie kredą, zabawy z chustą, własnoręczna pro-

dukcja guzików tapicerskich, słodki miodowy poczęstu-
nek, podpatrywanie sekretnego życia pszczelego roju, 
pokazy hafciarstwa i  koronkarstwa, stoisko Muzeum 
z dawnymi grami i zabawami – to i wiele więcej czekało 
na uczestników Festiwalu.
Przypomnijmy, że jego celem i  ideą była prezentacja 
potencjału i  oferty oraz promowanie różnorodności 
ośrodków kultury z  terenu powiatu wodzisławskiego 
w atmosferze wspólnej zabawy. Organizatorem wyda-
rzenia było Starostwo Powiatowe w  Wodzisławiu Śl. 
wspólnie z  lokalnymi ośrodkami kultury z Wodzisławia 
Śl., Rydułtów, Mszany, Godowa, Gorzyc, Radlina, Lubomi, 
Pszowa, bibliotekami z Wodzisławia Śl., Godowa, Radlina 
i  Rydułtów, Muzeum w  Wodzisławiu Śl. oraz Urzędem 
Gminy w Marklowicach.
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nie wodzisławskiego dworca miał 
miejsce finał jednego z ostatnich wiel-
kich dramatów drugiej wojny świato-
wej, czyli Marsz Śmierci.

Słów uznania pod adresem przedsię-
wzięcia, a  także gratulacji dla władz 
miasta padło wiele. Poseł Marek 
Krząkała wspominał czasy, gdy jeden 
z  bliskich członków jego rodziny na 
dworcu w  Wodzisławiu Śl. pracował 
jako zawiadowca. Poseł Teresa Glenc 
z  kolei zaapelowała, by o  nowy dwo-
rzec dbali nie tylko urzędnicy ale też 
mieszkańcy, gdyż jest to wizytówka 
miasta. Wtórował jej starosta Leszek 
Bizoń, który podkreślał, że dzięki tej 

inwestycji wspaniałą wizytówkę ma 
nie tylko miasto, ale i  powiat. Dyrek-
tor przedstawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej Jacek Wasik zwracał z  kolei 
uwagę na fakt, że w  Wodzisławiu Śl. 
powstał namacalny dowód korzyści 
płynących z członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej.
Na realizację projektu przebudowy 
i  rozbudowy dworca kolejowego 
i  budowę Centrum Przesiadkowego 

miasto Wodzisław Śląski pozyskało 
środki unijne w  wysokości ponad 
12  mln  zł. Wartość przedsięwzięcia 
przekroczyła 14 mln zł.
Na parterze dworca mieści się pocze-
kalnia, kasy oraz automaty z napojami. 
Pierwsze piętro zostanie z  kolei prze-
znaczone na sale warsztatowo-szko-
leniowe, w których będą odbywać się 
zajęcia przygotowane w  ramach pro-
jektów rewitalizacyjnych. Ta druga 
funkcja zdominuje wręcz dworzec, 
bo poświęconych jej zostanie aż 78% 
powierzchni obiektu. Na drugiej kon-
dygnacji znajdować się będą biura 
projektów. Co ważne, obiekt jest 

dostosowany do potrzeb osób z  nie-
pełnosprawnością. W  jego środko-
wej części znajduje się bowiem prze-
szklona zewnętrzna winda. W obiekcie 
zachowano wiele elementów jego 
spuścizny. W  przeszklonej galerii na 
pierwszym piętrze budynku umiesz-
czono obraz św. Katarzyny, który wcze-
śniej wisiał u  szczytu elewacji fronto-
wej dworca. Zachowano też tablicę 
upamiętniającą ofiary Marszu Śmierci.
Sam budynek robi zaś bardzo dobre 
wrażenie architektoniczne. Swoją bryłą 
nawiązuje do dawnego dworca wybu-
dowanego z  nieotynkowanej cegły. 
Na elewacji zachodniej (od strony ul. 
Rybnickiej) oraz wewnątrz jednej z  sal 
warsztatowych zainstalowano żywe 

ściany pokryte żywą roślinnością. Dzięki 
temu obecnie wodzisławski dworzec 
kolejowy jest wizytówką, której nie 
powstydziłoby się żadne miasto. Co 
ważne, wizytówką żywą – a to za sprawą 
rewitalizacji linii kolejowej nr 158, którą 
dzięki staraniom m.in. ówczesnego sta-
rosty Tadeusza Skatuły i wiceministra 
Adam Zdziebły udało się włączyć na 
listę projektów unijnych do realizacji. 
Dzięki temu, po dwuletniej moderniza-
cji Wodzisław Śl. powrócił na kolejową 
mapę Polski, odzyskując połączenia 
kolejowe nie tylko z  ościennymi mia-
stami, Katowicami czy Ostrawą, ale też 
ze stolicami Polski i Czech.



5

WIEŚCI POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO

Lipiec 2019

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 
z wotum zaufania i absolutorium
Rada Powiatu Wodzisławskiego, po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Powiatu Wodzisławskiego 
za 2018 r. zdecydowała w głosowaniu o udzieleniu Zarządowi Powiatu pod kierunkiem starosty Leszka Bizonia 
wotum zaufania. Udzieliła też Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

W wakacje uczniowie jeżdżą 
PKS-em bezpłatnie
Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl. zorganizowało promocję w komunikacji powiatowej 
dla uczniów. Bilet szkolny zakupiony na czerwiec uprawnia młodzież 
do bezpłatnych przejazdów podczas wakacji i to na wszystkich liniach.

Zakupiony w  czerwcu bilet miesięczny szkolny jest ważny również w  lipcu 
i sierpniu i ma charakter biletu sieciowego, czyli uprawnia młodzież do bez-
płatnych przejazdów na wszystkich liniach organizowanych przez Powiat 
Wodzisławski, a obsługiwanych przez PKS w Raciborzu.

Za udzieleniem wotum zaufania dla 
Zarządu osiemnastu radnych gło-
sowało „za”. Ośmiu się wstrzymało. 
Za udzieleniem absolutorium gło-
sowało dziewiętnastu radnych. Sie-
dem osób się wstrzymało.
W  bloku głosowań nad raportem 
o  stanie Powiatu oraz sprawoz-
dań finansowych radni zatwier-
dzili też sprawozdanie finansowe 
i  sprawozdanie z  wykonania 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
za miniony rok. Starosta Leszek 
Bizoń podziękował członkom 
zarówno obecnego, jak i  poprzed-
niego Zarządu Powiatu, a także służ-
bom finansowym i  pracownikom 
Starostwa Powiatowego i  powiato-
wych jednostek organizacyjnych, 
bez których zaangażowania reali-
zacja wielu zadań nie byłaby moż-
liwa. – Realizacja budżetu to wielka 
odpowiedzialność dla Zarządu, ale 
też ciężka praca wielu osób. Pragnę 
podkreślić, że nasz Powiat dysponuje 

kadrą zaangażowanych i  ambitnych 
fachowców, których codzienna praca 
przyczyniła się do sprawnego i  efek-

tywnego wykonania budżetu za 
2018  r. – powiedział. Starosta wyra-
ził też nadzieję na współpracę przy 
realizacji budżetu również w  tym 

roku. – Jestem przekonany, że z takim 
zespołem i  przy odpowiedniej współ-
pracy z Radą realizacja tegorocznego 

budżetu także będzie przebiegała 
prawidłowo, a  wszystko dla dobra 
mieszkańców powiatu – skwitował 
starosta.
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Myślą o swojej przyszłości, 
zdobywają nowe kwalifikacje

Projekt „Innowacyjne nauczenie 
potrzebą przyszłości” – bo o  nim 
mowa – jest realizowany od września 
2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych w Wodzisławiu Śląskim, Zespole 
Szkół Technicznych w  Wodzisławiu 
Śląskim, w  Powiatowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Usta-
wicznego w  Wodzisławiu Śląskim, 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Pszowie i Branżowej Szkole I Stop-
nia w Radlinie. Potrwa jeszcze przez 
dwa kolejne lata szkolne, a  współ-
finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
Dzięki wynoszącemu ok.  1,9 mln  zł 

wsparciu pozyskanemu przez 
Starostwo Powiatowe w  Wodzi-
sławiu Śl. uczniowie uczestniczą 
w  szkoleniach podnoszących ich 
kwalifikacje zawodowe oraz w  kur-
sach doskonalących umiejętności 
poszukiwane na rynku pracy.
W  Zespole Szkół Ekonomicznych 
w  Wodzisławiu Śląskim młodzież 
skorzystała m.in. ze szkoleń z obsługi 
kas fiskalnych, kursu carvingu (rzeź-
bienia w owocach i warzywach), szko-
leniu z  zakresu marketingu, kursów 
prawa jazdy oraz barmana/kelnera.
W  Powiatowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Usta-
wicznego w  Wodzisławiu Śląskim 

uczennice kształcące się na kie-
runku technik analityk szkoliły 

Dzięki unijnemu wsparciu ponad 400 uczniów z pięciu szkół zawodowych Powiatu Wodzisławskiego objętych 
jest programem dodatkowych zajęć, mających młodzieży dać okazję zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje. 
Przy okazji mają szansę na płatne praktyki i staże.
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się z  pomiarów fizykochemicz-
nych. Celem tego bardzo specyficz-
nego szkolenia było podniesienie 
kompetencji z  zakresu nadzoro-
wania i  spójności pomiarowej oraz 
zapewnienia jakości badań fizyko-
chemicznych. Prócz tego młodzież 
z PCKZiU miała okazję podszkolić się 
z projektowania, montażu i eksplo-
atacji układów mechatronicznych.
Uczniowie Branżowej Szkoły 

I  Stopnia w  Radlinie skorzystali 
z  kolei  m.in. z  kursu spawania stali 
niestopowych elektrodą topliwą 
w osłonie gazów aktywnych (MAG). 
W tej szkole zostały przeprowadzone 
również inne kursy,  m.in. kurs typu 
SEP G1 – uprawnienia elektryczne do 
1 kV, kurs obsługi kas fiskalnych czy 
kurs obsługi wózków jezdniowych 
wraz z wymianą butli gazowych.
Niebawem swoje szkolenia rozpocz-

nie też młodzież z  wodzisławskiej 
Budowlanki oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w  Pszowie. 
W  sumie, w  trakcie trzech lat 
szkolnych, zaoferowanych zosta-
nie uczniom ponad 600 miejsc 
kursowych. Dodatkowo ponad 200 
uczestników projektu będzie miało 
okazję podjąć płatne staże lub prak-
tyki u pracodawców. Pierwsze staże 
i praktyki ruszą jeszcze w te wakacje.

Rymera w Radlinie do modernizacji
W czerwcu w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl., z udziałem m.in. wiceburmistrza Radlina Zbigniewa 
Podleśnego i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. Tomasza Wójcika, podpisano umowę 
w sprawie przebudowy kolejnego odcinka ul. Rymera w Radlinie.

Za przedsięwzięcie odpowiadać 
będzie wyłoniona w  przetargu firma 
Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsię-
biorstwo  Budownictwa Przemysło-
wego Spółka Akcyjna, która na ukoń-
czenie inwestycji będzie miała czas 
do połowy października. Ze strony 
powiatu umowę podpisał starosta 
Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz 
Skatuła. W imieniu firmy swój podpis 
złożyli prezes Marek Morawski oraz 
wiceprezes Dariusz Frankowski.
Zakres przedsięwzięcia obejmie odci-
nek od skrzyżowania z  ul. Napier-
skiego do skrzyżowania z ul. Kominka. 
W  ramach zadania wykonane zosta-
nie 1,2  km nowej konstrukcji drogi. 
Ponadto wybudowanych będzie 
ponad 2  km nowych chodników, 
a także wykonane lub przebudowane 
odwodnienie drogi. Plac budowy 
przekazano wykonawcy 24 czerwca.
Całkowita wartość zadania to 
ok.  3,5  mln  zł. Jest ono finansowane 
wspólnie przez Powiat Wodzisławski 
i  Miasto Radlin. Powiat Wodzisławski 
pozyskał też na jego realizację wspar-
cie finansowe z Funduszu Dróg.

PCPR zachęca 
do skorzystania 
z bezpłatnych 
porad prawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wodzisławiu Śl. w ramach realizowanego 
projektu „Oaza Aktywności” zaprasza do sko-
rzystania z bezpłatnych porad prawnych.
Porady są udzielane w Punkcie Konsul-
tacyjnym przy ul. Wałowej 30 (budynek 
PCPR, pok. nr 2).
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Szkolą rodziny bez sztampy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, jako jedna z nielicznych tego typu jednostek 
w województwie śląskim, posiada autorski program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 
Właśnie zatwierdził ją do stosowania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Godów: 
geodeci ruszyli 
w teren
W Gołkowicach, Godowie i Skrbeńsku 
trwają prace związane z modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków. W tere-
nie pracują geodeci, którzy dokonują 
pomiarów i klasyfikacji nieruchomości.

Z  powodu dużej liczby nieruchomości 
w  gminie przedsięwzięcie podzielono 
na 2 etapy. Najpierw geodeci odwie-
dzą nieruchomości w  Godowie, Gołko-
wicach i  Skrbeńsku. Zgodnie z  planami 
będą to robić sukcesywnie aż do jesieni. 
W przyszłym roku z kolei przeniosą się do 
Krostoszowic, Łazisk, Podbucza i  Skrzy-
szowa. Po zakończeniu prac terenowych 
powstanie projekt operatu opisowo-kar-
tograficznego, który będzie podlegał 
wyłożeniu do wglądu zainteresowa-
nych osób. Informacja o  miejscu i  cza-
sie wyłożenia zostanie zamieszczona 
w  prasie, tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy Godów i Starostwa Powiatowego 
oraz na portalach internetowych. Więcej 
informacji na plakacie oraz na stronie 
www.powiatwodzislawski.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim od 2014 roku realizowało szkolenia dla kandy-
datów do sprawowania pieczy zastępczej w  oparciu 
o zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Program „Każde dziecko powinno mieć 
dom”.
Aktualnie wnioskowano o  zatwierdzenie do realizacji 
kolejnego programu. – Został on zaktualizowany i  obej-

muje nowe wytyczne oraz nawiązuje do zmiany przepisów 
dotyczących organizacji pieczy zastępczej. Zawiera też tre-
ści, wynikające z doświadczenia zgromadzonego podczas 
realizacji poprzednich cyklów szkoleniowych – tłumaczy 
Irena Obiegły, dyrektor PCPR.
Nowy program szkolenia przeznaczony jest dla kandyda-
tów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodo-
wej lub zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu 
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Olimpijskie zmagania osób niepełnosprawnych 
za nami
To był wspaniały dzień. Mimo upałów, 11 czerwca na terenie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu 
w Wodzisławiu Śl. zjawiło się kilkaset osób niepełnosprawnych z terenu całego województwa, by rozegrać 
XVII Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych.

Impreza miała bardzo uroczysty charakter. Otwarto 
ją przemarszem w  towarzystwie Orkiestry KWK Anna 
im. Wiktora Kamczyka pod batutą Adama Bobera, z flagą 
olimpijską, odśpiewaniem hymnu narodowego i zapale-
niem olimpijskiego znicza. W  tym roku w  olimpijskich 
zmaganiach wzięło udział 26 ośrodków, m.in. z Knurowa, 
Raciborza, Wodzisławia Śl., Rybnika, Tarnowskich Gór, 
Rydułtów, Radlina, Gorzyc, Pszowa, w sumie 310 uczest-

ników, 109 opiekunów, 113 wolontariuszy oraz kilkaset 
kibiców – uczniów powiatowych szkół.
Wszystkich uczestników Olimpiady na ziemi wodzi-
sławskiej serdecznie przywitał starosta Leszek Bizoń. 
Wraz  z  nim udział w  imprezie wzięło wiele osób: Ewa 
Gawęda – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Mar-
cin Chroszcz – Dyrektor Wydziału Rodziny i  Polityki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach, 

dziecka oraz dla dyrektorów prowadzących placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Celem 
szkolenia jest zapoznanie kandydatów z zasadami funk-
cjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami 
związanymi z opieką zastępczą oraz sposobami radzenia 
sobie z nimi. Ma ono też za zadanie m.in. przygotować 
kandydatów do zaspokojenia potrzeb rozwojowych 
i  kompensacji opóźnień dzieci oraz wspierania więzi 
z rodziną naturalną.
Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego 
w  zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedago-
giki, psychologii rozwojowej i  wychowawczej, wiedzę 
i umiejętności rozpoznania oraz oceny sytuacji rodzinnej 
dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach, a także 
informacje o  zadaniach i  kompetencjach organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej
Autorami programu są  pracownicy Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu Śląskim, które 
liczy na to, że samodzielnie przygotowując kandydatów 

nie tylko podniesie jakość szkolenia, ale w  przyszłości 
spowoduje wzrost liczby rodzin zastępczych w powiecie.
Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funk-
cji rodziny zastępczej proszone są o  kontakt z  PCPR 
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 (budynek tzw. sta-
rego szpitala, obok kościoła WNMP), tel. 32 455 14 30.
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Nadĕžda Kubalovā – mistostarostka Mesto Orlova, 
przewodniczący Rady Powiatu – Adam Krzyżak wraz 
z  powiatowymi radnymi, członkowie zarządu powiatu: 
wicestarosta Tadeusz Skatuła, Krystyna Kuczera, 
Kornelia Newy i  Jan Zemło, przewodnicząca Powia-
towej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
Joanna Rduch-Kaszuba, a  także ks.  prałat Bogusław 
Płonka – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, ks. Daniel Ferek – 
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisła-
wiu Śląskim, mł. insp. Jarosław Grudziński – Komen-
dant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim, mł. bryg. 
Marek Misiura – Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w  Wodzisławiu Śląskim, przedstawi-
ciele parlamentarzystów z naszego regionu, dyrektorzy 
i  kierownicy powiatowych instytucji oraz przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób z  niepełnosprawnościami. Wśród gości byli także 
znani sportowcy: Sandra Pniak – brązowa meda-
listka Mistrzostw Europy w Bukareszcie (2019), brązowa 
medalistka Mistrzostw Świata w ju-jitsu (2016) i Tomasz 
Wawrzyńczyk – brązowy Medalista Mistrzostw Świata 
w Zapasach (Zagrzeb, 2018), złoty medalista Mistrzostw 
Polski (Poznań, 2018).

Organizatorzy Olimpiady przygotowali dla zawodni-
ków piętnaście konkurencji sportowych:  m.in. bieg 
sprinterski, pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską, sla-
lom z  piłką, strzały do bramki, bieg z  przeszkodami 
czy rzuty do puszek, do celu, do kosza lub do tar-
czy. Oprócz tego na sportowców czekało mnóstwo 
dodatkowych atrakcji: możliwość wjazdu na wysokość 
drabiną strażacką, możliwość wejścia do radiowozu 
i  włączenia sygnałów świetlnych, animacje i  bajkowe 
maskotki Teatru Wodzisławskiej Ulicy, gigantyczne 
bańki mydlane, pokazy taneczne grupy „Tornado”, 
malowanie twarzy, koło fortuny, przejażdżki na moto-
rach Harley Davidson i  wiele innych niespodzianek. 

Z racji na bardzo wysoką temperaturę zadbano o moż-
liwość schłodzenia się w  kurtynach wodnych. W  tym 
roku na Olimpiadzie czynne było też stanowisko infor-
macyjno-edukacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno Epi-
demiologicznej Wodzisław Śląski. Na stoisku można 
było m.in. popróbować swych sił w pokonywaniu toru 
przeszkód z założonymi narkogoglami i alkogoglami.

W  imprezie pomagali jak zawsze niezawodni wolonta-
riusze – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wodzisławiu Śląskim pod opieką Wojciecha 
Nierody. Mimo żaru lejącego się z  nieba impreza była 
bardzo udana. Na jej zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali z rąk władz powiatu i obecnych gości pamiąt-
kowe medale oraz drużynowe puchary i dyplomy.
Głównym organizatorem wydarzenia było Starostwo 
Powiatowe przy wsparciu Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Gorzycach, Ośrodka Caritas Archidiecezji Katowickiej 
św. Hiacynta i Franciszka w Wodzisławiu Śląskim, Powia-
towego Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Wodzisławiu 
Śląskim i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Wodzi-
sławiu Śląskim.
Patronat honorowy objął Polski Komitet Paraolimpijski. 
Patroni medialni: TVP Katowice, Radio 90, Nowiny Wodzi-
sławskie, portal tuWodzislaw.pl, Magazyn Informacyjny 
„Nasze Sprawy”. Prowadzący: Ilona Bazan, Paweł Kontny 
– nauczyciele ZST w Wodzisławiu Śl.


