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Rowerowe zakończenie wakacji
Upał  nie odstraszył miłośników dwóch kółek, którzy bardzo licznie stawili się na starcie XXI Powiatowego Rajdu 
Rowerowego. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, było to ponad 900 rowerzystów.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe białe koszulki, elementy 
odblaskowe oraz przypinki. Peleton ruszył ze stadionu przy 
ul. Bogumińskiej krótko po godzinie 11:00. Zanim jednak 
cykliści wyjechali na drogi powiatu nastąpiło przywitanie 
i uroczyste otwarcie przez starostę Leszka Bizonia oraz 
przekazanie informacji organizacyjnych przez koordy-
natora rajdu Pawła Kowola i przedstawiciela policji. Na 
miejscu był także burmistrz Rydułtów Marcin Połomski 
wraz z czteroosobową delegacją z partnerskiego miasta 
Reken w Niemczech, którzy wspólnie z rowerzystami 
wyruszyli w trasę liczącą 33 kilometry.
Rajd to świetna okazja do poznania atrakcyjnych terenów 
naszego powiatu z perspektywy jednośladu. Tegoroczna 
trasa przebiegała z  centrum Wodzisławia Śląskiego 
przez Trzy Wzgórza, Jedłownik, Kokoszyce przez Pszów 
(Os. Biernackiego, Lodowisko), Rydułtowy (Bunczowiec, 

Cegielnia, Radoszowy, Centrum, Zawalisko) do mety, 
która usytuowana była na terenie ROSIR Rydułtowy. 
Na trasie zaplanowano cztery postoje na odpoczynek, 
uzupełnienie płynów i chwilę wytchnienia, zwłaszcza że 
z nieba lał się żar. Nieocenione dla uczestników okazały 
się także kurtyny wodne rozstawione na mecie rajdu. 
Tam rowerzyści mogli wziąć udział w konkurencjach 
rekreacyjno-sportowych oraz w obchodach Dni Rydułtów.
Trzeba podkreślić, że rajd dla tak ogromnej liczby uczest-
ników to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, zwłaszcza  
że impreza odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. 

Na czele grupy rowerzystów jechał koordynator rajdu, 
odpowiedzialny za kontrolę prędkości i kierunek jazdy całej 
kolumny uczestników, dwa radiowozy policyjne, motor 
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To już pewne. Powiat pozyskał prawie 7 mln zł 
na remont dwóch dróg
Środki te zostaną przeznaczone na modernizację ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl., Turskiej w Mszanie oraz 
kontynuację przebudowy ul. Raciborskiej w gminie Gorzyce.
13 września w Urzędzie Miasta w Raciborzu Wojewoda 
Śląski Jarosław Wieczorek w obecności parlamenta-
rzystów i samorządowców wręczył miastom i gminom 
z południowo-zachodniej części województwa śląskiego 
symboliczne czeki z dofinansowaniem inwestycji dro-
gowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
W imieniu Powiatu Wodzisławskiego dwa czeki na łączną 
kwotę prawie 7 mln zł odebrał starosta Leszek Bizoń.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (ul. Mszańska 
w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie) obejmie 
ok. 1,8 km odcinek. Przebudowywany fragment drogi 
zaprojektowano jako jezdnię szerokości 6,5m z utwar-
dzonym poboczem i chodnikiem. Projekt przewiduje 
ponadto przebudowę i budowę 1,5 km chodników, 
10 miejsc postojowych, budowę i przebudowę 2 zatok 
autobusowych. Dodatkowo powstanie odwodnienie 

drogi oraz brakujące oświetlenie jezdni. W ramach robót 
przygotowawczych i wykończeniowych zaplanowano 
wzmocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi oraz 
zabezpieczenie sieci gazociągowej, energetycznej i tele-
technicznej. Przewidywany koszt zadania to ok. 6,9 mln zł, 
z czego dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wynie-
sie ok. 3,43 mln zł. Resztę sfinansują samorządy lokalne.
Druga z inwestycji ujętych na liście zadań powiatowych 
do realizacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
to przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raci-
borska w Gorzycach i Bełsznicy). To kontynuacja inwe-
stycji, jaką Powiat realizuje obecnie przy współudziale 
finansowym Gminy Gorzyce oraz wsparciu środków 
z Funduszu. W ramach przedsięwzięcia planowane jest 
wykonanie prawie 1,4 km drogi, tyle samo chodników, 
prawie pół kilometra ścieżki rowerowej, budowę ciągu 
pieszo-rowerowego, przebudowę kanalizacji deszczowej 
oraz 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach robót 
zaplanowano też zabezpieczenie sieci gazociągowej 
i sieci energetycznej, wodociagowej, teletechnicznej 
oraz wykonanie ścianki oporowej przy zatoce. Przebu-
dowa ul. Raciborskiej na tym odcinku ma kosztować 
ok. 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków FDS 
ma wynieść 50% kosztów, czyli 3,37 mln zł.
Jak podkreśla starosta Leszek Bizoń, dzięki pozyskanym 
pieniądzom rok 2019 będzie rekordowym w historii 
powiatu pod względem nakładów przeznaczonych na 
inwestycje drogowe w powiecie.

policyjny, wóz strażacki oraz ambulans. Peleton z kolei 
zamykał wóz strażacki, wóz techniczny oraz ambulans. 
Ponadto, w zwartej grupie rowerzystów znajdowało się 
dziewięć osób z Sekcji Turystyki Rowerowej „Koło” Pszów, 
które zajmowały się obsługą techniczną.
Wielkie podziękowania kierujemy do naszych partnerów:
· Sekcji Turystyki Rowerowej „Koło” Pszów
· Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.
· OSP Pszów
· OSP Rydułtowy
Sponsorów:
· Maximus Broker – firma ubezpieczeniowa

· Bugla Bike Service – SUP Lifting z Rogowa. Profe-
sjonalna sprzedaż i naprawa rowerów. W sprzedaży 
ROWERY-CZĘŚCI-AKCESORIA

· Cyklo Serwis sklep i serwis rowerowy z Wodzisławia 
Śląskiego – ul. Słowackiego 2

· Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
(przekazanie map i folderów)

Patronat honorowy nad rajdem objęła Śląska Organizacja 
Turystyczna.
Patronat medialny: TVP3, Telewizja TVT, „Nowiny Wodzi-
sławskie”, portal nowiny.pl, Radio 90 FM, portal tuWo-
dzisław.pl
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Wyjątkowa inauguracja w wyjątkowej scenerii
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl., jak od 1 września oficjalnie nazywa się zespół szkół, 
w skład którego wchodzi II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera, Liceum Sztuk Plastycznych i Ogólno-
kształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020. To rok wyjątkowy, 
ponieważ do szkół ponadpodstawowych trafiły na raz dwa roczniki – absolwenci gimnazjów oraz absolwenci 
szkół podstawowych.

Uroczystość miała wyjątkową oprawę. A to za sprawą sce-
nografii przygotowanej przez szkołę wspólnie z Wydziałem 
Oświaty, a mającej na celu lepsze wprowadzenie w klimat 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, zaprezentowanego 
w części artystycznej spotkania. W ten sposób szkoła po 
raz kolejny włączyła się w obchody 150 rocznicy urodzin 
wielkiego artysty.

Zanim jednak doszło do prezentacji programu artystycz-
nego, w imieniu gospodarza, starosty Leszka Bizonia, 
naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner-Solowska 
przywitała licznie przybyłych gości. Wśród nich byli m.in. 
posłowie na Sejm Teresa Glenc i Krzysztof Gadowski, 
radna Sejmiku Województwa Śląskiego Ewa Gawęda, 
przewodniczący rady powiatu Adam Krzyżak, człon-
kowie zarządu powiatu Tadeusz Skatuła i Kornelia 
Newy, prezydent miasta Wodzisławia Śl. Mieczysław 
Kieca i przewodniczący rady miejskiej Dezyderiusz 
Szwagrzak, radni, szefowa Urzędu Skarbowego w Wodzi-
sławiu Śl. Izabela Tomczyk, kierownik inspektoratu 
ZUS w Wodzisławiu Śl. Rafał Obetkon, przedstawiciele 
lokalnych organizacji biznesu: Roman Juzek (Cech Rze-
mieślników i Innych Przedsiębiorców), Krzysztof Dybiec 
(Izba Gospodarcza), Bronisław Kostaniuk (Forum Firm 
z siedzibą w Radlinie), Joanna Gola (Rydułtowski Park 
Przedsiębiorczości), szefowie powiatowych służb, straży 
i inspekcji, reprezentanci oświatowych związków zawo-
dowych i nadzoru pedagogicznego, dziekan dekanatu 

Wodzisław Śl. ks. Janusz Badura i proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Wodzisławiu Śl. ks. Daniel 
Ferek, a także dyrektorzy i nauczyciele powiatowych szkół 
i placówek oświatowych, młodzież oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców.
W inaugurującym nowy rok szkolny przemówieniu sta-
rosta Bizoń podkreślił, jak wielką wagę zarząd powiatu 
przykłada do edukacji młodego pokolenia. Wskazał na 
osiągane w tej dziedzinie sukcesy, ale i wyzwania. Dziękując 
nauczycielom za ich codzienną pracę i zaangażowanie 
apelował m.in. aby nie tracili swojej innowacyjności, na 
której zbudowano mocne podstawy powiatowej oświaty. 
– My w powiecie wodzisławskim, jak mało który samorząd, 
zdajemy sobie sprawę, że organizacja oświaty jest jednym 
z najważniejszych zadań samorządu. Rozwijając naszą 
oświatę inwestujemy w ludzi, a człowiek, zwłaszcza młody, 
ciekawy świata, pozbawiony kompleksów i z szerokimi 
możliwościami to nasz ogromny kapitał. Po to piszmy pro-
jekty i organizujemy zagraniczne wyjazdy, w których nasza 
młodzież bierze liczny udział, po to staramy się o środki na 

sfinansowanie różnorakich inicjatyw rozwojowych, aby 
edukacji nie zamykać jedynie w czterech ścianach szkolnych 
klas, po to podejmujemy trud realizacji różnorakich inwe-
stycji, aby uczniowie w dobrych, bezpiecznych i godnych 
warunkach mogli rozwijać swoje talenty – mówił starosta.
Komplementów pod adresem szkoły-gospodarza oraz 
wszystkich powiatowych placówek oświatowych, a także 
serdecznych życzeń skierowanych do nauczycieli i uczniów 
tego dnia jednak było więcej. Popłynęły one z ust wszyst-
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kich gości, którzy zabrali głos podczas inauguracji. Przy 
okazji prezydent Mieczysław Kieca podziękował staroście 
i przedstawicielom powiatowej oświaty za współpracę 
w rozwiązywaniu kwestii związanych z wdrażaniem tzw. 
reformy oświatowej.
W dalszej części uroczystości uczniowie klas pierwszych, 
symbolicznie reprezentujący różne kierunki kształcenia 
w powiatowych szkołach, uroczyście złożyli ślubowanie 
uczniowskie. Z kolei starosta Leszek Bizoń wraz z resor-
towo odpowiedzialną za oświatę członkinią zarządu 
Kornelią Newy wręczyli Janinie Rurek oraz Piotrowi 
Skowronkowi akty powierzenia stanowisk dyrektorów 
odpowiednio: I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. i Liceum Ogól-
nokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 
na kolejne pięć lat.
Tego dnia odbyła się jeszcze jedna miła uroczystość. 
Czworo nauczycieli: Agnieszka Kawa (nauczyciel podstaw 
fotografii i filmu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Wodzisławiu Śl.), Wiesława Skrzyszowska i Martyna 
Sobek-Maksymiuk (oligofrenopedagożki w Zespole 

Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śl.) oraz Adam Płachta (nauczyciel reli-
gii w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.) odebrało z rąk Leszka 
Bizonia i Kornelii Newy akty nadania stopnia nauczycieli 
mianowanych.
Na zakończenie młodzież szkolna zaprezentowała adapta-
cję „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl wywarł 
na gościach tak duże wrażenie, że Kornelia Newy – sama 
przez wiele lat kariery zawodowej związana ze szkolnic-
twem – skierowała słowa szczególnego podziękowania 
zarówno pod adresem młodych aktorów, jak i nauczycielki 
odpowiedzialnej za scenariusz i reżyserię występu.

W roku szkolnym 2019/2020 edukację w szko-
łach prowadzonych przez samorząd Powiatu 
Wodzisławskiego pobierać będzie ponad 6 tys. 
uczniów, w tym ok. 2,5 tys. pierwszoklasistów. 
W powiatowych szkołach uruchomionych zostało 
255 oddziałów, w których naucza ponad 600 
nauczycieli.

Szukasz atrakcyjnej działki pod budowę? 
Kup działkę w Nieboczowach
Starosta Wodzisławski, gospodarując zasobem Skarbu Państwa, ogłosił przetargi na sprzedaż kolejnych działek 
pod zabudowę mieszkaniową w „nowych” Nieboczowach. Tym razem w puli jest jeszcze kilka gruntów budow-
lanych położonych w centralnej części Nieboczów.

Starosta Wodzisławski gospodaruje zasobem nierucho-
mości Skarbu Państwa i za zgodą Wojewody Śląskiego 
dokonuje ich sprzedaży. Do tej pory w „nowych” Nieboczo-

wach sprzedano 13 działek przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania gminy Lubomia pod zabudowę 
mieszkaniową. Teraz do sprzedaży trafiła kolejna pula 

gruntów budowlanych. Tym razem jest to jeszcze kilka 
działek zlokalizowanych w centralnej części Nieboczów. 
Cena wywoławcza ustalona w oparciu o aktualną wycenę 
sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 
od 47,39 zł do 51,61 zł brutto za m2 powierzchni gruntu.
Wszystkie ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nierucho-
mości Skarbu Państwa opublikowane zostały na stronach 
internetowych urzędu:
· www.powiatwodzislawski.pl (zakładka: ogłoszenia)
· www.bip.powiatwodzislawski.pl (zakładka: komunikaty, 
ogłoszenia, obwieszczenia).
Ponadto ogłoszenia wywieszone są także na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. Bogumińskiej 2. Warunki, czas i miejsce przetargu 
zawarte są każdorazowo w ogłoszeniu o przetargu, a po prze-
prowadzonych przetargach do publicznej wiadomości podane 
zostaną informację o sposobie rozstrzygnięcia oraz uzyskanej 
cenie. Przetargi zaplanowano na 3, 10, i 15 października.
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Przy „Tischnerze” powstaje 
boisko wielofunkcyjne
W ramach inwestycji wybudowane zostanie wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 
42 x 22 m, piłkochwytami, wyposażeniem sportowym oraz elementami małej architektury. Obiekt zostanie 
też oświetlony i objęty monitoringiem. Zgodnie z założeniami ma być gotowy na Dzień Edukacji Narodowej.

– Ta szkoła jak żadna inna potrzebuje 
inwestycji w infrastrukturę sportową 
– podkreślał podczas inauguracji 
nowego roku szkolonego Leszek 

Bizoń, która w tym roku odbyła się 
właśnie w tej szkole. Z kolei radości 
z faktu realizacji przedsięwzięcia nie 
ukrywa dyrektor Wojciech Komorek – 

Teraz do sukcesów edukacyjnych szkoły 
(najwyższy odsetek sukcesów matu-
ralnych w powiecie w tym i minionym 
roku – przyp.) dołączą jeszcze sukcesy 
sportowe – żartował.
W przetargu na wykonanie boiska 
stanęło 7 oferentów. Najkorzystniej-
sza okazała się oferta firmy Leszek 
Kułak Budownictwo Sportowe 
i Inżynieria Krajobrazu ze Skwie-
rzyny. To wykonawca z ponad dwu-
dziestoletnim doświadczeniem 
w budowie obiektów sportowych. 
Umowę w imieniu Powiatu podpisał 
starosta Leszek Bizoń i dyrektor ZSP 
Wojciech Komorek, a w imieniu 
firmy kierownik budowy Grzegorz 
Froncek.

Światła na Wilchwach 
już działają
Przed czasem uruchomiono 
sygnalizację świetlną na przej-
ściu dla pieszych w  rejonie 
ośrodka zdrowia na os. 1 Maja 
w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
ok. 90 tys. zł.

Wykonawcą inwestycji była firma 
Sygnały sp. z o.o. z Rybnika. 
W jego ramach zainstalowana 
została sygnalizacja wzbudzana. 
Dodatkowo, dla poprawy bezpie-
czeństwa przejście dla pieszych 
zostało doświetlone.

150 tys. 
na naprawę 
rentgena
Powiat Wodzisławski przekazał 150 
tys. zł na modernizację urządzenia 
RTG w szpitalu w Wodzisławiu Śl.

Dyrekcja PPZOZ poinformowała Zarząd 
Powiatu, że w ostatnim okresie doszło 
do awarii sprzętu w pracowni rent-
genowskiej i istnieje pilna potrzeba 
jego naprawy. W związku z tym Zarząd 
Powiatu postanowił zwrócić się do Rady 
Powiatu o zgodę na przekazanie PPZOZ 
150 tys. zł. Głosowanie w tej sprawie 
odbyło się podczas sierpniowej sesji. 
Wszyscy radni zagłosowali na „tak”.
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PUP oferuje pomoc na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim posiada jeszcze środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Kolejne miliony na ochronę powietrza 
i ekologiczne ciepło
Powiat Wodzisławski pozyskał prawie 3 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt związany z moder-
nizacją energetyczną oraz budową instalacji służącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki tym pie-
niądzom dwa budynki użyteczności publicznej zostaną zmodernizowane pod kątem ograniczenia strat ciepła 
i efektywnego wykorzystania OZE. Pozwoli to na spore zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania obiektów.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 21 000,00 zł. 
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz 
z załącznikami można składać w kancelarii Centrum 
Aktywizacji Zawodowej. Wybór wniosków do realizacji 
nastąpi według kolejności ich złożenia.
Szczegółowe informacje dot. dofinansowania zawarte 
są w Regulaminie w sprawie przyznawania środków 

na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualne druki 
wniosków o dofinansowanie oraz powyższy regulamin 
dostępne są na stronie internetowej urzędu wodzislaw-
slaski.praca.gov.pl (dokumenty do pobrania). Dodatkowe 
informacje można uzyskać w siedzibie tut. urzędu 
w pok. nr 220 lub pod numerem telefonu 32 4592955 
lub 32 4592956.

Kompleksowej termomodernizacji poddane zostaną 
budynki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryduł-
towach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni. Zadanie obejmie wymianę 
w obu obiektach źródeł ciepła, instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wykonanie prac remontowych. Ponadto 
w szkole przebudowana zostanie wentylacja, natomiast 
w budynku PZD zamontowane zostaną panele foto-
woltaiczne oraz zmodernizowane oświetlenia na placu 
wokół PZD.
– Takie prace pozwalają na znaczne oszczędności energii 
oraz większą ochronę środowiska. Powiat sukcesywnie 

przeprowadza termomodernizację swoich obiektów i tego 
typu inwestycje dają znakomite efekty. To szczególnie ważne 
w czasie, gdy tak istotną kwestią staje się zanieczyszczenie 

powietrza – tłumaczy mówi starosta Leszek Bizoń.
Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 
4 044 428,17 zł, natomiast dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020 wyniesie 2 937 448,72 zł, 
co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
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Zarządzanie kryzysowe tematem współpracy 
w samorządach
Wizyta na Polderze Buków oraz na budowie Zbiornika Racibórz Dolny, ćwiczenia praktyczne w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej, pokazy sprzętu pływającego, konferencje tematyczne oraz udział w uroczystych dożynkach 
w Nieboczowach – to tylko niektóre punkty programu wizyty delegacji partnerskich z Niemiec, Łotwy i Powiatu 
Tczewskiego, które przebywały w powiecie wodzisławskim w pierwszym tygodniu września.

Wymiana rozpoczęła się od konferencji poświęconej 
ochronie przeciwpowodziowej, którą Starostwo zor-
ganizowało w Domu Kultury w Nieboczowach. Wybór 
miejsca wydarzenia nie był przypadkowy. To tutaj bowiem 

„odtworzono” wieś zajętą pod budowę Zbiornika Racibórz 
Dolny i to tutaj w niedzielę, 8 września, odbyły się Dożynki 
Gminne połączone z uroczystym symbolicznym otwarciem 
wsi po jej relokacji. Uczestników konferencji powitał na 
gościnnej ziemi wodzisławskiej starosta Leszek Bizoń. 
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zapoznał gości z kolei 
z historią i specyfikacją Polderu Buków. O przebiegu pro-
cesu budowy Zbiornika Racibórz Dolny mówił natomiast 
Edward Nawirski z Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. Wójt Lubomi Czesław Burek omówił 
z kolei proces przeniesienia miejscowości Nieboczowy 
oraz budowy nowej wsi, uznany przez Bank Światowy za 
wzorcowy w skali światowej. Gości z Łotwy interesowały 
rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ze 
szczególnym uwzględnieniem systemu powiadamiania 
mieszkańców. Partnerzy z powiatu Recklinghausen pytali 
natomiast o współpracę na linii powiatowe centrum 
zarządzania kryzysowego oraz gminy.
Po konferencji jej uczestnicy mieli okazję wziąć udział 
w wizycie studyjnej w uroczysku Nieboczowy (jak obecnie 
nazywa się dawna wieś) oraz jeszcze budowanym Zbiorniku 
Racibórz Dolny. Prezentacją zabytkowej sikawki konnej 

gospodarze zapowiedzieli z kolei tematykę następnego 
dnia, jakim była ochrona przeciwpożarowa oraz prezen-
tacja umiejętności strażackich.
O tym, jak funkcjonuje system ratownictwa gaśniczego 

w powiecie wodzisławskim mówił m.in. 
mł. bryg. Marek Misiura – komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
a także szefowie Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Rydułtowach oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Pszowie. Po 
części teoretycznej przyszedł czas na 
prezentację sprzętu do zabezpiecze-
nia logistycznego działań, a także na 
pokazy ćwiczeń strażackich z podejmo-
wania poszkodowanych z wody. Goście 
zobaczyli też zaporę na śluzie Polderu 
Buków.

Ostatniego dnia delegacje partnerskich samorządów 
wzięły udział w uroczystościach związanych z oficjalnym 
otwarciem nowo lokowanej miejscowości Nieboczowy 
oraz w dożynkach gminnych tam zorganizowanych.
Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Zarządzanie 
kryzysowe w samorządach – wymiana dobrych praktyk” 
współfinansowanego ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.
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Chodź z nami, czyli Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu
„Chodź z nami! ” – tak brzmiało hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji od 
16 do 22 września Powiat Wodzisławski wspólnie z partnerami zorganizował szereg wydarzeń promocyjnych i edukacyj-
nych, które miały zachęcić naszych mieszkańców, a w szczególności młodzież szkół ponadpodstawowych do korzystania 
z komunikacji publicznej, chodzenia pieszo czy jazdy na rowerze.

Kampanię zainaugurowano 16 września w Starostwie Powia-
towym w Wodzisławiu Śl. podpisaniem przez Powiat, miasta 
i gminy, PKS Racibórz i Koleje Śląskie specjalnej deklaracji, 
która oznacza, że Powiat przystąpił – jako jeden z niewielu 
powiatów w Polsce – do europejskiej kampanii. Następnie 
w Galerii „Karuzela” w Wodzisławiu Śląskim odbyła się akcja 
promocyjna, w czasie której wolontariusze z „Tischnera” wraz 
z przedstawicielami powiatu oraz PKS w Raciborzu częstowali 
słodyczami oraz rozdawali opaski uprawniające do darmo-
wych przejazdów komunikacją powiatową w terminie 16-22 
września, a także ulotki z kuponami rabatowymi do sklepów 
sportowych „Bajka” w Pszowie i „MONSUN” w Wodzisławiu Śl.

Ważnym wydarzeniem był event dla młodzieży klas III i IV 
powiatowych szkół ponadpodstawowych pt. „Chodź z nami 
na piknik! ”. Odbył się on na terenie Powiatowego Młodzie-
żowego Ośrodka Sportu przy Zespole Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śląskim. Na zaproszenie starosty Leszka 
Bizonia w pikniku razem z młodzieżą uczestniczyli włodarze 
z miast i gmin powiat wodzisławskiego.
Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji: od prelekcji 
na temat turystyki rowerowej i działalności Komisji Turystyki 
Kolarskiej Sokół Radlin, pokazów wojskowych przygoto-
wanych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach po fitness w plenerze 
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Blues po raz czternasty 
(rekordowo) roztańczył Olzę
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza” po raz 
czternasty zagrał „Blues dla Niepełnosprawnych”. Impreza 
przyciągnęła do naszego powiatu ok. tysiąc osób z róż-
nymi niepełnosprawnościami z 37 ośrodków z terenu 
całego województwa śląskiego. Gwiazdą koncertu był 
zespół Black Pin. Imprezę otworzyła członkini zarządu 
Krystyna Kuczera. Zobacz, jak bawili się uczestnicy na 
www.powiatwodzislawski.pl.

poprowadzony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Pszowie
Niezwykle ciekawym widowiskiem okazał się pozorowany 
wypadek autobusu. Osobami poszkodowanymi byli ucznio-
wie. Ćwiczenia miały pokazać, jak należy zachować się 
w czasie zdarzenia drogowego. Uczniowie na żywo mogli 
obserwować całą akcję przygotowaną przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu 
Śląskim
Nie zabrakło również występów artystycznych uczniów. 
Zagrał zespół „Only One” z I LO w Wodzisławiu Śląskim. 
Wręczono też nagrody w konkursach plastycznych i mul-

timedialnych zorganizowanych w ramach ETZT przez 
Powiatowy Ośrodek Doskonaleni Nauczycieli.
Piknik wsparły różne firmy związane z branżą zrównowa-
żonego transportu i nie tylko: PKS Racibórz, Koleje Śląskie, 
Sklep „Monsun”, Sklep „Bajka”, Komisja Turystyki Kolarskiej 
„Sokół” Radlin, firma „MICHAEL”, firma „Pol-Eko Aparatura”, 
Klub Sportowy „Forma Wodzisław Śl.”, cukiernie i piekarnie 
z powiatu wodzisławskiego.
W ramach ETZT odbył się również rajd Monte Ekonom, który 
zazwyczaj odbywał się w Brennej, gdzie społeczność szkolna 
na łonie natury integruje się i wzajemnie poznaje. W tym 
roku rajd miał jednak inny charakter. Uczniowie udali się do 

Olzy. Łącznie około 400 uczniów wystartowało w dwóch 
turach najpierw pociągiem z Wodzisławia Śl. do Bełsznicy, 
a następnie pieszo na boisko LKS „Olszynka” Olza. Po dro-
dze każda grupa miała do pokonania ok. 5 km, podczas 
których poszczególne klasy rywalizowały w różnorakich 
konkurencjach sportowych oraz zawodach z przymruże-
niem oka, np. w rzucie kaloszem, skokach przez skakankę, 
rzutach woreczkami do kosza itp. Na najlepsze klasy czekały 
pamiątkowe puchary oraz upominki i nagrody w postaci 
klasowego wyjścia do kina, na kręgle czy na pizzę.
Kolejną inicjatywą był nordic walking z punktami histo-
rycznymi Wodzisławia Śląskiego. Marsz poprowadził Klub 

Sportowy „Forma Wodzisław Śląski” na czele z Jarosławem 
Świtą. Grupa wyruszyła z Rodzinnego Parku Rozrywki 
„Trzy Wzgórza”. Po drodze uczestnicy mogli poznać m.in. 
historię kościoła ewangelickiego pw. Świętej Trójcy czy 
Pałacu Dietrichsteinów. Przeszli też przez wodzisławski 
Rynek oraz Plac Św. Krzyża.
W ramach ETZT odbył się ponadto rajd rowerowy dla 
pracowników samorządowych. W Międzynarodowy Dzień 
bez Samochodu urzędnicy zamienili auta na rowery. Grupy 
pracowników urzędów miast i gmin wyjechały ze swoich 
miejscowości, udając się do Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy 
Wzgórza”, gdzie czekał dla nich poczęstunek w formie grilla.


