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DPS w Gorzycach świętował srebrny jubileusz
Mszą świętą celebrowaną przez bp. Marka Szkudło w kaplicy Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II 
w Gorzycach rozpoczęło się świętowanie 25 – lecia działalności placówki.

W uroczystości, która nie bez powodu odbyła się 16 paździer-
nika, czyli w rocznicę wyboru patronu placówki – kard. Wojtyły 
na Stolicę Piotrową, wzięli udział mieszkańcy, obecni i eme-
rytowani pracownicy Domu, a także władze Powiatu Wodzi-
sławskiego w osobach starosty Leszka Bizonia, przewodniczą-
cego rady powiatu Adama Krzyżaka, wicestarosty Tadeusza 
Skatuły i członkiń zarządu: Krystyny Kuczery i Kornelii Newy. 
Obecni byli też: konsul RP w Ostrawie Maria Kowacz, dyrektor 
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Marcin Chroszcz, wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk, 
dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły, kierownicy 
jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu, dyrektorzy 
partnerskich domów pomocy społecznej z Polski i Czech, 
a także przyjaciele placówki.
Po zakończeniu mszy, w sali widowiskowej gościom i miesz-
kańcom zaprezentowano specjalnie przygotowany na tę 
okazję film opowiadający o dotychczasowej historii domu. 
Wręczono też pamiątkowe medale. – Dokładnie dziś przypada 
czterdziesta pierwsza rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Było to wydarzenie – mogę to w tym gronie powiedzieć – 
które bardzo wielu z nas pamięta. Jestem przekonany, że wszystkim 
nam towarzyszyły wtedy wielkie emocje i uczucia. Na pamiątkę tego 
wydarzenia, z inicjatywy mieszkańców i pracowników tego Domu 
placówka ta dwadzieścia lat później, bo w 2008 r. otrzymała jako 
jedyna w kraju imię Papieża Jana Pawła II. Jako jedna z niewielu 
może się też poszczycić relikwiami świętego Papieża – Polaka. Nic 
więc dziwnego, że na podsumowanie tak uroczystego i doniosłego 
momentu w dziejach Domu jak dwadzieścia pięć lat działalności 
wybrano tak szczególny moment jak 16 października – powie-

dział w okolicznościowym przemówieniu Leszek Bizoń, który 
podkreślał, że obecnie to jedna z najlepszych placówek tego 
typu w regionie, a być może i kraju.

– Dziękuję całemu personelowi Domu – począwszy od pana dyrek-
tora, po panie salowe, kucharki i sprzątaczki – za tę wrażliwość, 
wyrozumiałość i dar serca, który swoją codzienną pracą ofiarują 
mieszkańcom. W imieniu własnym, ale też całego Zarządu Powiatu, 
jak i Rady Powiatu życzę wszystkim pracownikom, aby dobro, którym 
dzielą się z mieszkańcami zawsze procentowało i do nich wracało 
po wielokroć – zakończył starosta.
Gratulacje i życzenia dla społeczności placówki przekazali 
również inni uczestniczący w jubileuszu goście. Odczy-
tano m.in. list od konsul generalnej RP w Ostrawie Izabelli 
Wołłejko-Chwastowicz. Na zakończenie uroczystości odbył 
się jubileuszowy koncert muzyki poważnej z udziałem soli-
stów śląskich scen muzycznych.
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Boisko przy „Tischnerze” oficjalnie otwarte
Powstało nakładem ok. 700 tys. zł w niespełna trzy miesiące. 25 października zostało oficjalnie otwarte. Mowa 
o boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl.
To długo wyczekiwana inwestycja. O konieczności rozwoju 
infrastruktury sportowej przy drugim z wodzisławskich 
ogólniaków mówiło się od lat. W międzyczasie szkoła dość 
mocno się rozrosła. Do liceum dołączyło najpierw liceum 
plastyczne (dziś Liceum Sztuk Plastycznych), a następ-
nie tzw. OSPA, jak w skrócie określano Ogólnokształcącą 
Szkołę Sztuk Pięknych. Szkoła z biegiem lat wzbogacała 
się o kolejne ultranowoczesne pracownie do nauki przed-
miotów zawodowych (liceum plastyczne uważane jest 
za szkołę zawodową, a jego absolwenci uzyskują tytuł 
technika plastyka). W obiekty sportowe jednak nie inwe-
stowano. Na dodatek w tzw. międzyczasie szkoła została 
pozbawiona znacznej części swojego terenu, który zajęto 
pod pas drogowy drogi zbiorczej.

Decyzję i skuteczne działania na rzecz rozpoczęcia inwesty-
cji w infrastrukturę sportową szkoły podjął obecny zarząd 
powiatu. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu 
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej – Edycja 2019”. Ogłoszono też przetarg na 
budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP.
Wykonawcą inwestycji została firma Leszek Kułak Budow-
nictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny, 
posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w budo-
wie obiektów sportowych. Umowę w imieniu Powiatu 
podpisał starosta Leszek Bizoń i dyrektor ZSP Wojciech 
Komorek, a w imieniu firmy kierownik budowy Grzegorz 
Froncek. Obiekt powstał w 80 dni, czyli dokładnie w tyle, 
ile zaplanowano. W ramach inwestycji powstało boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 
42,0 m x 22,0 m, składające się z pól do piłki ręcznej, piłki 
nożnej, kortu tenisowego oraz boiska do siatkówki wraz 
z piłkochwytami. Zainstalowano też monitoring wizyjny 
oraz zagospodarowano teren, a także wykonano oświe-
tlenie boiska, dzięki któremu znacznie wydłużono czas, 
w którym obiekt może być wykorzystywany.

Na przełomie września i października do Starostwa dotarła 
z kolei informacja, że Ministerstwo Sportu i Turystyki w opu-
blikowanym protokole z oceny formalno-merytorycznej 
złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwesty-
cyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej przyznawanych przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, ujęło do dofinansowania dwie inwestycje sportowe 
Powiatu Wodzisławskiego. Starostwo pozyskało 360 tys. zł, 
z czego ok. 240 tys. zł zostało przeznaczonych na budowę 
boiska. Reszta zostanie wydana w przyszłym roku na ogólny 
remont sali gimnastycznej połączony z wykonaniem izolacji 
i odwodnienia fundamentów budynku, a także wymianą 
instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania.
25 października boisko zostało oficjalnie oddane w ręce 
jego użytkowników, czyli uczniów i nauczycieli Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych, a także lokalnej społeczności. 
Podczas okolicznościowej uroczystości dyrektor Wojciech 
Komorek podkreślił, że szkoła czekała ponad 20 lat na dzień, 
w którym boisko zostanie zmodernizowane. Teraz dzięki 
przychylności obecnych władz powiatu doczekała się nie 
tylko nowoczesnego obiektu, ale wkrótce będzie mogła 
się też poszczycić wyremontowaną salą gimnastyczną. 
– Nie będziemy więc mieli powodów do narzekań – spointował. 
Dyrektor podziękował również członkom zarządu powiatu 
za to, że stawiają na edukację i dobrą przyszłość młodego 
pokolenia, czego inwestycje w infrastrukturę sportową są 
najlepszym przykładem.

Starosta Bizoń mówił z kolei o uporze społeczności szkol-
nej, dążącej do ukończenia inwestycji. Dziękował też oso-
bom, które przyczyniły się do tego, że przedsięwzięcie to 
w 80 dni znalazło swój szczęśliwy finał. Wszystkim uczniom 
życzył bezpiecznego i pożytecznego użytkowania obiektu. 
Wyraził również nadzieję, że wzbogacenie szkoły w nowo-
czesny obiekt sportowy już wkrótce przyczyni się do roz-
woju talentów sportowych młodzieży.
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Podziękowania i gratulacje dla szkoły z okazji otwar-
cia boiska złożyli również przedstawiciele rady rodziców, 
związki zawodowe, dyrektorzy powiatowych szkół i pla-
cówek oświatowych, a także goście.
Symbolicznego otwarcia boiska i przecięcia wstęgi doko-
nał starosta Leszek Bizoń wraz z członkami zarządu 
powiatu: wicestarostą Tadeuszem Skatułą, Kornelią 
Newy i Krystyną Kuczerą, a także dyrektorem szkoły 
Wojciechem Komorkiem. Poświęcenia obiektu dokonał 

z kolei proboszcz parafii WNMP w Wodzisławiu Śl. ks. prałat 
Bogusław Płonka. Na zakończenie uroczystości „dru-
żyna” zarządu powiatu w składzie Leszek Bizoń i Tadeusz 
Skatuła rozegrała przeciwko „drużynie” kierownictwa 
szkoły w składzie Wojciech Komorek, Renata Szymanek, 
minimecz siatkówki. Jako że zarówno włodarze powiatu, 
jak i szefowie szkoły grają na codzień w jednej powiato-
wej drużynie, mimo zaciętej rywalizacji, na boisku padł 
sprawiedliwy remis.

Historyczne memorandum podpisane
10 października w siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Horni Suchej podpisano memorandum 
o transgranicznej współpracy pomiędzy 12 samorządami z subregionu zachodniego województwa śląskiego 
i aglomeracji ostrawsko-karwińskiej oraz 10 organizacjami skupiającymi biznes.

Celem jest próba wspólnego rozwiązywania problemów, jakie 
występują po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Mówił 
o tym Ivo Barteček – szef OHK w Karwinie oraz Krzysztof 
Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.
Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła Okresní 
Hospodářska Komora z Karwiny, której członkowie sta-
nęli w obliczu paradoksu. W regionie o najwyższym bez-
robociu w Republice Czeskiej nie mogli bowiem znaleźć 
pracowników do swoich zakładów. Zdiagnozowali też 
problem braku wystarczającej liczby atrakcyjnych miejsc 

pracy dla młodych ludzi, co powodowało ich wyjazdy poza 
Kraj Morawskośląski i depopulację tamtejszych miast. Jak 
powiedział Petr Macheja, w ciągu minionych 30 lat więk-
szość miast przemysłowych Kraju straciła jedną czwartą 
mieszkańców. Zrodził się więc pomysł poszukania rozwiązań 
po stronie polskiej. Naturalnym partnerem dla OHK w Kar-
winie okazała się Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl. Już 
po pierwszych wspólnych spotkaniach wyszło na jaw, że 
problemy Czechów zauważalne są również w przygranicz-
nych powiatach subregionu zachodniego. To przesądziło 
o wzajemnej współpracy organizacji, a w maju br. powo-
łano wspólny komitet sterujący.
Na początek ustalono 3 obszary kooperacji: środowisko, 
jakość życia i ekologia (w ramach którego strony porozu-

mienia zajmą się tematem walki ze smogiem oraz gospo-
darką wodną i ściekową), rynek pracy, dualne kształce-
nie, depopulacja (promocja regionu przygranicznego, 
integracja biznesu i samorządów w zakresie edukacji, miejsc 
pracy i zamieszkania oraz wdrażanie Programu Wsparcia 
Rynku Pracy) oraz integracja lokalnego biznesu (integracja 
i współpraca gospodarcza oraz biznesu, a także budowanie 
i prowadzenie wielopoziomowej platformy gospodarczej). 
Postanowiono też zachęcić do współpracy samorządy 
terytorialne po obu stronach granicy.

Jak podkreślił Petr Macheja w historycznej chwili (o godz. 
10:10, dnia 10 października), samorządowcy z Bruntalu, 
Godowa, Gorzyc, Suchej Górnej (Horní Suchá), Karwiny, 
Karniowa (Krnov), Opawy, Raciborza, Rybnika, Wodzisła-
wia Śl. i Powiatu Wodzisławskiego, a także reprezentanci 
OHK Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravsko-
slezského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego klastru, Izby 
Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., Raciborskiej Izby Gospo-
darczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników 
i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz Cechu 
Rzemiosł Różnych w Raciborzu podpisali memorandum. 
W imieniu Powiatu Wodzisławskiego dokument podpi-
sał starosta Leszek Bizoń. Wcześniej na przystąpienie do 
memorandum zgodę wyraziła Rada Powiatu.
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Dodatkowe wsparcie dla szkolenia 
zawodowców w powiecie
W Katowicach podpisano listy intencyjne dotyczące przystąpienia kolejnych partnerów do projektu „Śląskie. 
Zawodowcy”. W jego ramach ok. 2000 uczniów z całego województwa, w tym z powiatu wodzisławskiego 
zyska m.in. kolejną okazję do zdobycia ciekawych kwalifikacji zawodowych, a także do odbycia płatnych staży 
i praktyk u pracodawców. W imieniu Powiatu Wodzisławskiego list intencyjny podpisał starosta Leszek Bizoń.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” to potężne przedsięwzię-
cie edukacyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie 
z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rze-
mieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany 
do końca 2022 r., a jego wartość to bagatela ponad 18 mln zł.
Celem jest poprawa oferty i zwiększenie jakości kształce-
nia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb rynku pracy w województwie śląskim, w tym 
stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez:
• udział uczniów w stażach, praktykach, kursach, doradztwie,
• zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicz-

nej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w woje-
wództwie śląskim,

• wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy 
edukacji z biznesem.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń, kursów i studiów 
podyplomowych dla nauczycieli zawodu oraz pozosta-
łych przedstawicieli kadry pedagogicznej, a także kursów/
szkoleń oraz odpłatnych staży i praktyk dla uczniów ze 
stypendium. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęcie 
doradztwem edukacyjno-zawodowym. Powołana zostanie 
też Śląska Rada Edukacji Zawodowej, która ma być ciałem 
stałej współpracy pomiędzy środowiskami oświatowymi 
a biznesem.
Prócz Powiatu Wodzisławskiego listy intencyjne w spra-
wie przystąpienia do projektu podpisały jeszcze: Często-

chowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, 
Tychy, Powiat Zawierciański, Powiat Żywiecki – jako part-
nerzy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także 
Bytom, Siemianowice Śląskie, Zabrze i Powiat Raciborski 
– jako partnerzy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Katowicach. W sumie projektem ma 
zostać objętych niemal 2000 uczniów i ok. 370 nauczycieli.
W naszym powiecie projektem zostaną objęci ucznio-
wie i uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie, 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Pszowie oraz Zespołu Szkół Technicz-
nych w Wodzisławiu Śl.
Starosta Leszek Bizoń podkreśla, że w powiecie wodzisław-
skim już wiele zrobiono w kierunku poprawy standardu 
oraz wizerunku szkolnictwa zawodowego. – Uważam, że 
tylko wspólnymi siłami – samorządu, szkół i przedsiębiorców 
– jesteśmy w stanie osiągnąć cel, jakim jest takie wyszkolenie 
absolwentów naszych szkół, by byli aktywnymi i atrakcyjnymi 
graczami na rynku pracy – powiedział Bizoń. Dodaje też, że 
powiat i jego szkoły nie spoczywają na laurach. – Oczywi-
ście wiele zostało do zrobienia i – tu nie mam złudzeń – ciągle 
będzie, bo rzeczywistość cały czas ulega przeobrażeniom. Nie 
można jednak z całą pewnością powiedzieć, że jesteśmy w tej 
materii nowicjuszami – podkreśla Bizoń. Więcej informacji 
o projekcie na: www.powiatwodzislawski.pl
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Młodzi mundurowi złożyli ślubowanie
29 października uczniowie z klasy mundurowej, kształcący się w zawodzie technik-logistyk o specjalności 
wojskowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach złożyli na rynku w Rydułtowach uroczyste 
ślubowanie, któremu towarzyszył ceremoniał wojskowy. W tym roku było to aż 79 osób.

Uroczyste ślubowanie w Rydułtowach miało miejsce już po 
raz piaty. Tradycyjnie rozpoczęło się od mszy św. w kościele 
pw. św. Jerzego, skąd młodzież w akompaniamencie Orkiestry 
Wojskowej z Bytomia przemaszerowała wraz z gośćmi na główny 
plac miasta. Tam, słowami: „Ja, uczeń klasy wojskowej, ślubuję, 
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości 
i granic, strzec honoru młodego Polaka, polecenia nauczycieli chęt-
nie wykonywać, bronić dobrego imienia szkoły, pilnie zdobywać 

wiedzę i umiejętności, służyć bliźnim w potrzebie, nigdy nie zawieść 
pokładanych we mnie nadziei. Tak mi dopomóż Bóg”, uczniowie 
złożyli przysięgę na sztandar szkoły oraz odebrali z rąk Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień ppłk Roberta Rytra oraz 
wicestarosty Tadeusz Skatuły berety oraz szkolne tarcze.

W stronę pierwszoklasistów popłynęło sporo życzeń i gra-
tulacji: – Życzę Wam, abyście słowom wygłoszonej tu przysięgi 
mogli zawsze pozostać wierni bez większych problemów. Zapew-
niam, że w nas, władzach powiatu, ale jestem też przekonany, 
że również w swoich nauczycielach, dyrekcji szkoły, a przede 
wszystkim rodzicach zawsze będziecie mieli oparcie. Bo jesteście 
naszą przyszłością – powiedział Tadeusz Skatuła.
Serdeczne gratulacje uczniom złożył też m.in. wiceminister, 

poseł elekt Adam Gawęda, senator elekt Ewa Gawęda, 
zastępca burmistrza Rydułtów Mariola Bolisęga, a także 
dyrektor Jacek Stebel. Na zakończenie rydułtowscy kadeci 
przedefilowali przed mieszkańcami Rydułtów. Później był 
czas na pamiątkowe zdjęcia z rodzinami i przyjaciółmi.

Uczeń „Tischnera” na tropie leku na raka?
„Anticancer and apoptotic activity of coelomic fluid from earthworm Eisenia foetida, L-ascorbic acid and beta-glucan 
(Działanie przeciwnowotworowe i aktywność apoptotyczna płynu celomatycznego z dżdżownicy Eisenia foetida, kwasu 
L-askorbinowego oraz beta-glukanu” – pod tą skomplikowaną nazwą kryje się projekt naukowy Mateusza Kołka, ucznia II 
Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śl., i Pauliny Zegarskiej, studentki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
realizowany w laboratorium Uniwersytetu Warszawskiego. Celem jest znalezienie substancji pokonującej nowotwór.

Projekt jest owocem kilkumiesięcznych starań Mate-
usza i Pauliny i ich poszukiwań warunków do zweryfikowania 
swoich hipotez. W ostatnim czasie dzięki uprzejmości dr hab. 
Piotra Bębasa, kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz dr Marty Polańskiej, udało 
się młodym naukowcom przeprowadzić wstępne badania 
laboratoryjne, określające wpływ płynu celomatycznego 
z dżdżownicy, kwasu L-askorbinowego oraz beta-glu-
kanu na komórki nowotworowe. Po wielu dniach ciężkiej 
pracy, często do późnych godzin nocnych i dziesiątkach 

prób przeprowadzonych w laboratorium dowiedli oni, 
że zarówno płyn celomatyczny pozyskany z dżdżownic, 
jak i kwas L-askorbinowy powodują zahamowanie wzro-
stu, a także śmierć komórek nowotworowych. Aktualnie 
zebrane przez nich dane są analizowane. Mateusz i Paulina 
planują powtórzyć eksperyment i opublikować wyniki, 
a także kontynuować badania pod kątem analizy chemicz-
nej płynu celomatycznego oraz identyfikacji substancji 
odpowiedzialnej za śmierć komórek nowotworowych. Czy 
pomogą wygrać walkę z nowotworami? Trzymamy kciuki!
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Raciborska oficjalnie otwarta!
Po półrocznej przebudowie oficjalnie zakończono rozpoczętą wiosną modernizację ul. Raciborskiej. Symbolicz-
nego „otwarcia” dokonali przedstawicieli Powiatu Wodzisławskiego, Gminy Gorzyce oraz wykonawcy.

W spotkaniu kończącym inwestycję wziął udział sta-
rosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła, 
przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg z dyrek-
torem Tomaszem Wójcikiem na czele, a także wójt 
Gorzyc Daniel Jakubczyk, sołtys Gorzyc Ewald 
Błaszczok oraz kierownik budowy z ramienia wyko-
nawcy Krzysztof Dzierżawa. Spotkanie służyło z jednej 
strony podsumowaniu przebiegu tegorocznej inwe-
stycji i omówieniu trudności, jakie się z nią wiązały. 
Z drugiej strony było dla włodarzy Powiatu i Gminy 
okazją do omówienia wyzwań stojących przed samo-

rządami w związku z kontynuowaniem modernizacji 
ul. Raciborskiej w 2020 r.
Tegoroczna inwestycja obejmowała prawie półtorakilo-
metrowy odcinek drogi i wraz z robotami dodatkowymi 
kosztowała ok. 7,5 mln zł. Przedsięwzięcie zostało sfinan-
sowane wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Gminę 

Gorzyce. Na przebudowę drogi Powiat Wodzisławski 
pozyskał też środki z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę 
drogi na ogólnej długości 1360 m, w tym wykonanie 
nowej konstrukcji jezdni i jej nawierzchni, wykonanie 
chodników, budowę dwukierunkowej ścieżki rowe-
rowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, 4 zatok 
autobusowych oraz skrzyżowań z drogami gminnymi 
i wewnętrznymi. Wykonawcą inwestycji była firma 
DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, która w przetargu 
złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Dzięki pozyskanemu przez władze powiatu dofinan-
sowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycja 
będzie kontynuowana w przyszłym roku. Powiatowy 
Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. już ogłosił przetarg 
na to przedsięwzięcie. Obecnie trwa analiza złożo-
nych ofert.

Na Kraszewskiego powstanie chodnik 
i ścieżka rowerowa
W połowie października Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. zawarł umowę dot. budowy chodnika, ścieżki 
rowerowej oraz odwodnienia drogi wzdłuż ul. Kraszewskiego w Pszowie.

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu firma MARBUD z Rybnika. W jej ramach do końca listopada ma powstać 
chodnik i ścieżka rowerowa na odcinku ponad pół kilometra. Oprócz tego na długości prawie 300 m wzmocniona zosta-
nie skarpa. Jezdnia uzyska zaś odwodnienie oraz oznakowanie poziome. Inwestycją objęty zostanie odcinek od centrum 
Pszowa w kierunku wjazdu w rejon hałdy.
Koszt przedsięwzięcia to ponad 550 tys. zł. Zostanie on sfinansowany przez Powiat Wodzisławski wspólnie z Miastem 
Pszów.
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Kolejne dwie przychodnie 
bardziej przyjazne środowisku
Dobiegły końca dwie inwestycje związane z termomodernizacją ośrodków zdrowia w Gołkowicach 
i w Wodzisławiu Śl.-Kokoszycach. Na to, by obiekty były bardziej przyjazne w środowisku i lepiej prezentowały 
się w przestrzeni publicznej władze Powiatu wydatkowały ponad 1,2 mln zł.

Termomodernizacja budynku ośrodka 
zdrowia w Kokoszycach kosztowała 
ponad pół miliona złotych, z czego 
niemal 200 tys. zł pochodziło z róż-
nych form wsparcia (preferencyjnych 
pożyczek oraz dotacji) Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
W ramach inwestycji zlikwidowano 
kotłownię węglową, którą zastąpiono 
ogrzewaniem zasilanym gazem cie-
kłym. Wymieniono też instalację cen-
tralnego ogrzewania, usprawniono 
wentylację, ocieplono stropodach, 

częściowo wymieniono okna i drzwi, 
a także ocieplono ściany zewnętrzne 
budynku. Zgodnie z obliczeniami 
Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. 
wykonanie zadania pozwoliło zmniej-
szyć emisję zanieczyszczeń o ok 90%, 

a zużycie energii o 65%. Oprócz uzy-
skania efektów ekologicznych i eko-
nomicznych inwestycja przyczyniła 
się także do poprawy estetyki ele-
wacji budynku, obniżenia kosztów 
bieżących napraw i konserwacji oraz 
poprawy komfortu cieplnego użyt-
kowników. Wykonawcami robót była 
firma Partum z Zabrza oraz firma 
Mika Technika Grzewcza i Sanitarna 
z Radlina.
Drugi z obiektów poddany termomo-
dernizacji to budynek przychodni w Goł-

kowicach. Ze względu na większą kuba-
turę obiektu inwestycja pochłonęła też 
więcej pieniędzy. Kosztowała ponad 
720 tys. zł. W tym przypadku wspar-
cie WFOŚ sięgnęło poziomu ponad 
280 tys. zł. Podobnie jak w Wodzisławiu 
Śl.-Kokoszycach także tutaj zlikwido-

wano kotłownię węglową. Zastąpiono 
ją jednak kotłownią zasilaną gazem 
ziemnym. Ponadto wymieniono insta-
lację centralnego ogrzewania wraz 
z grzejnikami, ocieplono stropodach, 
dokonano częściowej wymiany okien 
i drzwi zewnętrznych oraz ocieplono 
ściany zewnętrzne i piwnice. Także 
w przypadku ośrodka zdrowia w Goł-
kowicach inwestycja przyniesie zna-
czące oszczędności zarówno w zakresie 
zużycia energii (o ok. 62%), jak i emisji 
zanieczyszczeń. Poprawiła też estetykę 
budynku oraz przyczyni się do obni-
żenia kosztów napraw i konserwacji. 
Wykonawcą inwestycji była firma P.H.U. 
WIMAR z Radlin.
Z  kierownictwem poradni leka-
rza rodzinnego, które mieszczą się 
w poddanych modernizacji ośrod-
kach lek. spec. Joanną Białecką i lek. 
spec. Helena Domagała spotkał 
się wicestarosta Tadeusz Skatuła. 
Towarzyszyli mu przedstawiciele 
odpowiedzialnego za inwestycje 
i zarządzania obiektami Powiatowego 
Zakładu Zarządzania Nieruchomo-
ściami w Wodzisławiu Śl. Grzegorz 
Stankiewicz (dyrektor) i Bogumiła 
Kędzierska  (zastępca dyrektora 
ds. administracyjno-technicznych).

Powiatowe święto edukacji
Był to przede wszystkim czas podziękowań i wyróżnień za zaangażowanie oraz pracę na rzecz edukacji w powiecie 
wodzisławskim. Nie zabrakło też życzeń w stronę wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Tegoroczna uroczystość poświęcona powiatowym obcho-
dom Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w murach wodzi-
sławskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich. Święto przypadające 14 paździer-
nika to przede wszystkim słowa podziękowania kierowane 
w stronę nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich pracow-
ników oświaty. – Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się dzi-
siaj w takim składzie, bowiem na sali znajdują się najważniejsze 

osoby związane z lokalną oświatą – powiedziała Katarzyna 
Zöllner-Solowska, naczelnik Wydziału Oświaty.
Jako pierwszy głos zabrał starosta Leszek Bizoń. – Oświata 
Powiatu Wodzisławskiego w roku szkolnym 2019/2020 to 12 pro-
wadzonych placówek, 4 współfinansowane Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej, ponad 250 oddziałów, ok. 600 nauczycieli, kilkuset 
pracowników administracji i obsługi, a przede wszystkim ponad 
6000 uczniów, bo to dla nich to wszystko robimy. To też około 
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3 miliony przeznaczone w minionym roku na nowe inwestycje 
i remonty w szkołach. To około 5 milionów w ramach środków 
unijnych na poprawę jakości edukacji – przede wszystkim zawo-
dowej. To kilkanaście nowych inicjatyw edukacyjnych. To inno-
wacje oświatowe. To wreszcie kilkanaście projektów współpracy 
naszych placówek z innymi szkołami w całej Europie. Za każdym 
sukcesem edukacyjnym, za każdą inwestycją i remontem, za każdą 

inicjatywą rozwojową stoją konkretni ludzie. Bo oświata Powiatu 
Wodzisławskiego to przede wszystkim ludzie: uzdolnieni, profe-
sjonalni, utalentowani, odważni, zaangażowani, kreatywni – ale 
wszyscy bezcenni i wyjątkowy – mówił podczas uroczystości 
starosta Bizoń. Złożył też w imieniu swoim oraz całego 
Zarządu Powiatu wszystkim nauczycielom i pracownikom 
oświaty najlepsze życzenia. Gratulacje oraz wyrazy uzna-
nia dla całej społeczności oświatowej przekazali również 
zaproszeni goście: wiceminister Adam Gawęda, posło-
wie Gabriela Lenartowicz i Krzysztof Gadowski, radna 

sejmiku Ewa Gawęda, włodarze miast i gmin oraz przed-
stawiciele kuratorium oświaty i związków zawodowych.
Święto Edukacji to doskonała okazja do nagrodzenia dyrekto-
rów, nauczycieli oraz pedagogów, którzy swoją pracą i zaan-
gażowaniem szczególnie zasłużyli na wyróżnienie. Starosta 
Wodzisławski przyznał specjalne nagrody, które otrzymali:
• Wojciech Komorek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpod-

stawowych w Wodzisławiu Śl.,
• Czesław Pieczka – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 

w Wodzisławiu Śl.,
• Jarosław Rudol – dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia 

w Radlinie,

• Andrzej Sobik – wicedyrektor ZST w Wodzisławiu Śl.,
• Ewelina Limanowska – wicedyrektor PCKZiU w Wodzi-

sławiu Śl.,
• Bożena Sikora–Hasni – wicedyrektor ZPSWR w Wodzi-

sławiu Śl.,
• Aleksandra Zielonka – kierownik szkolenia praktycznego 

ZSE w Wodzisławiu Śl.,
• Jerzy Herud – nauczyciel I LO w Wodzisławiu Śl.,
• Marian Dziadek – nauczyciel I LO w Wodzisławiu Śl.,
• Elżbieta Kącka – nauczyciel ZSP w Wodzisławiu Śl.,
• Marta Lach – nauczyciel ZSP w Wodzisławiu Śl.,
• Iwona Cesarz – nauczyciel ZSE w Wodzisławiu Śl.,
• Katarzyna Mandrela – nauczyciel ZST w Wodzisławiu Śl.,
• Rafał Grochowiak – nauczyciel ZST w Wodzisławiu Śl.,
• Ewa Orzechowska–Sowa – nauczyciel PCKZiU w Wodzi-

sławiu Śl.,
• Małgorzata Pompa – nauczyciel PCKZiU w Wodzisławiu Śl.,
• Katarzyna Czekała – nauczyciel LO im. Noblistów Pol-

skich w Rydułtowach,

• Katarzyna Kopel- Pytlik – nauczyciel ZSP w Rydułtowach,
• Marzea Buchalik – nauczyciel ZSP w Pszowie,
• Adam Malina – nauczyciel BS I stopnia w Radlinie,
• Izabella Janikowska – psycholog Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl.,
• Sylwia Bańczyk – nauczyciel-konsultant w PODN w Wodzi-

sławiu Śl.
W czasie uroczystości wręczono też Medale Komisji Edukacji 
Narodowej oraz Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. Te 
dwa wyjątkowe odznaczenia przyznawane są za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakre-
sie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, 
twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i dosko-
nalenia nauczycieli. W tym roku Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej zostali odznaczeni: Izabela Widera – dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie oraz Jacek 
Stebel – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Rydułtowach. Natomiast Nagrodę Śląskiego Kuratora 
Oświaty otrzymała Iwona Miler – dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Uroczystości uświetniły występy artystyczne w wykonaniu 
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Zadedykowali oni 
nauczycielom koncert, w czasie którego wykonali piosenki 
Agnieszki Osieckiej.
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Sportowo-pożarnicza 
rywalizacja strażaków OSP
5 października roku na stadionie MOSiR „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego.

Celem Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
jest mobilizowanie strażaków do stałego doskonalenia 
umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego oraz ocena 
ich stanu wyszkolenia. Zawody rozegrano w dwóch kon-
kurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczenia bojowe. Do rozgrywek zakwalifikowali 
się zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych oraz 
najlepsze drużyny wyłonione w eliminacjach gminnych. 
W sumie na stadionie w Wodzisławiu Śląskim rywalizo-

wało 18 drużyn (po 9 drużyn w grupie seniorów oraz 
9 drużyn w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).
Po ponad czterech godzinach walki z konkurentami, 
pogodą, sprzętem i własnym zmęczeniem strażacy 
poznali rezultaty rywalizacji. Wśród mężczyzn pierwsze 
miejsce zajęła drużyna OSP Krzyżkowice, która wyprze-
dziła OSP Skrzyszów. Trzecie miejsce zajęła reprezenta-
cja OSP Rogów. Wśród drużyn kobiecych rywalizowały 
dwa zespoły. Na pierwszym stopniu podium stanęły 

reprezentantki OSP Skrzyszów. Tuż za nimi sklasyfiko-
wane zostały strażaczki z Lubomi.
Najlepszą młodzieżową drużyną pożarniczą chłopców 
okazała się reprezentacja OSP Czyżowice, która wyprze-
dziła OSP Nieboczowy i OSP Radlin II. Wśród młodych 
strażaczek bezkonkurencyjne okazały się dziewczyny 
z OSP w Łaziskach. Kolejne miejsca zajęły: OSP Syrynia 
i OSP Mszana.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary 

i dyplomy, które wręczyli przedstawiciele organiza-
torów: starosta Leszek Bizoń, wicestarosta Tadeusz 
Skatuła, mł.bryg. Marek Misiura – komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, a także Piotr 
Mikołajczyk – prezes Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Gratula-
cje, życzenia i upominki strażakom przekazali również 
poseł Krzysztof Gadowski oraz radna sejmiku woje-
wódzkiego Ewa Gawęda.


