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Dźwięki kolęd i pastorałek, zapachy świątecznych wypieków

oraz gasnące spory to zapowiedź zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia - czasu przepełnionego

miłością, radością i wzajemną życzliwością.

Życzymy Państwu, aby były one wyjątkowe i niezapomniane, 

a chwile spędzone w gronie rodziny i przyjaciół

stały się szczególnym doświadczeniem bliskości

i wytchnieniem od codziennych zmagań i trosk.

wraz z Zarządem Powiatu Wodzisławskiego

wraz z Radą Powiatu Wodzisławskiego

życzą

„Dźwięki kolęd i pastorałek, zapachy świątecznych wypieków oraz gasnące spory i gojące się rany to zapowiedź zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia….”
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Powiatowe Mikołajki 2019
Za nami już XII edycja imprezy mikołajkowej dla dzieci z terenu powiatu. Spotkanie ze św. Mikołajem zostało 
przygotowane we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marklowicach oraz przy wsparciu ośrodków 
pomocy społecznej z pozostałych gmin z terenu powiatu.

W tym roku do wspólnej zabawy dołą-
czył OPS z Rydułtów, dzięki czemu po 
raz pierwszy w imprezie wzięły udział 
dzieci ze wszystkich gmin. Było to 
prawie 180 dzieci, a także zaproszeni 
goście. Wszystkich powitała członkini 
zarządu powiatu Krystyna Kuczera.
Dla uczestników spotkania ze św. 
Mikołajem przygotowano ciepły 
poczęstunek, napoje, słodycze oraz 
mikołajkowe czapeczki. Wszystkie 
dzieci otrzymały też paczki przy-
gotowane przez ośrodki pomocy 

społecznej oraz upominki ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śląskim.
O dobrą zabawę, czyli gry, zabawy, 
tańce i wspólne śpiewanie piosenek 
zadbali profesjonalni aktorzy. Wyko-
nawca zapewnił profesjonalnych 
aktorów i stroje, dekorację sceniczną, 
rekwizyty do zabaw i konkursów, 
drobne nagrody oraz efekty spe-
cjalne: wyrzutnie sztucznego dymu 
i śniegu oraz bańki mydlane.
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Rusza budowa „Oazy aktywności”
To już pewne. W ścisłym centrum Wodzisławia Śl. powstanie „Oaza aktywności”. Władze powiatu podpisały 
umowę na rozbudowę budynku byłego prosektorium oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30. Zarówno 
budynek, jak i teren wokół niego, zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Prace 
remontowo-budowlane ruszą w połowie stycznia przyszłego roku.

Przypomnijmy, że aby „Oaza” mogła 
powstać, władze powiatu już dwu-
krotnie ogłaszały przetarg na wyłonie-
nie wykonawcy. W obu jednak przy-
padkach złożone oferty przekraczały 

możliwości finansowe. Nad projektem 
zawisła groźba niepowodzenia. Zarząd 
Powiatu podjął więc starania w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego na rzecz pozyskania dodat-
kowych środków. – Wystąpiliśmy do 
instytucji zarządzającej, czyli do Urzędu 
Marszałkowskiego o zmianę montażu 
finansowego i zwiększenie dofinansowa-
nia – tłumaczy starosta Leszek Bizoń.
Działania te przyniosły oczekiwany 
efekt, ponieważ Zarząd Województwa 
Śląskiego zgodził się na zwiększenie 
finansowania z RPO z 2,8 mln zł do 3,8 
mln zł. Dzięki dodatkowym środkom 
władze powiatu ogłosiły trzeci prze-
targ, który wyłonił wykonawcę inwe-
stycji. Jest nią firma MILIMEX S.A z Sie-
mianowic Śląskich. 11 grudnia starosta 
Leszek Bizoń i dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Irena Obie-
gły oraz Arkadiusz Kuczek – przed-

stawiciel wykonawcy podpisali sto-
sowną umowę. Koszt zadania wniesie 
4 mln 164 tys. zł., z czego dofinanso-
wanie ok 3 mln 600 tys. zł, natomiast 
pozostałą kwotę wyłoży powiat. Firma 

na wykonanie inwestycji ma czas do 
września przyszłego roku. – Cieszę się, 
że mimo pewnych problemów udało się 
dzisiaj sfinalizować umowę. 
Dzięki temu w  powiecie 
wodzisławskim powstanie 
kolejny obiekt zapewniający 
wysokiej jakości usługi spo-
łeczne dla ludności, zwłasz-
cza mieszkańców Starego 
Miasta w Wodzisławiu Śl. – 
mówi starosta Bizoń.
W ramach inwestycji na 
parterze remontowanego 
budynku znajdzie się sala rehabili-
tacyjno-relaksacyjna, zaplecze sani-
tarno-szatniowe oraz pomieszczenie 
socjalne dla pracowników. Na piętrze 
natomiast sala szkoleniowo-warszta-

towa przeznaczona dla 30 osób wraz 
z zapleczem i sanitariaty ogólnodo-
stępne. Zakres prac obejmie również 
wykonanie ogrodu rekreacyjnego 
z altaną, leżakami, hamakami, piaskow-
nicą, ogródkiem ziołowym i miejscem 
do gier integracyjnych oraz ścieżki edu-
kacyjnej z podziałem na strefy poszcze-
gólnych pór roku. Dodatkowo budy-
nek zostanie wyposażony w windę dla 
osób niepełnosprawnych, a w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie zostanie 
zlokalizowany parking.
Przebudowa i rozbudowa nieużytko-
wanego obecnie budynku ul. Wałowej 
to najważniejsze, lecz nie jedyne przed-
sięwzięcie realizowane w ramach „Oazy 
aktywności”. Projekt oferuje dla jego 
uczestników także wiele bezpłatnych 
działań, między innymi świadczenie 
usług psychologicznych w formie indy-
widualnych konsultacji czy wycieczki 
integracyjno-edukacyjne.
Projekt p.n. „Rozbudowa budynku oraz 
przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 
30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby 
realizacji projektu pn.: Oaza aktywno-

ści” realizowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020.
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Rymera w Radlinie po końcowym odbiorze
Inwestycja kosztowała 3,7 mln zł. Została sfinansowana wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Miasto Radlin. 
Powiat pozyskał też na jej realizację wsparcie finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres przedsięwzięcia obejmował odci-
nek od skrzyżowania z ul. Napierskiego 
do skrzyżowania z ul. Kominka. W ramach 
zadania wykonano 1,2 km nowej drogi. 
Ponadto wybudowano ponad 2 km 
nowych chodników, a także wykonano 
lub przebudowano odwodnienie drogi.
Obecny przy odbiorze starosta Leszek 
Bizoń podziękował burmistrz Radlina 
Barbarze Magierze, a także przedsta-
wicielom wykonawcy za dobrą współ-
pracę przy realizacji inwestycji. Z kolei 
Barbara Magiera powiedziała, że inwe-
stycję udało się zrealizować bez więk-
szych zakłóceń, tym bardziej że w tym 
samym czasie zamknięta była również 
droga miejska ul. Mariacka.
Wykonawca remontu miał jednak 
obawy czy uda się go zrealizować 
w zakładanym czasie – Na szczęście 
udało się wykonać inwestycję w odpowied-
nim terminie. Dziękujemy za współpracę. 

Była szybka i merytoryczna reakcja i nie 
musieliśmy czekać na jakiekolwiek decyzje 
– podsumował przedstawiciel wyko-
nawcy. Za remont drogi odpowiadała 

wyłoniona w przetargu firma Mosto-
stal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego Spółka 
Akcyjna.

Pewny remont kolejnego odcinka Raciborskiej
Władze powiatu podpisały umowę na modernizację kolejnego odcinka ul. Raciborskiej w gminie Gorzyce. Firma 
na wykonanie inwestycji ma czas do października 2020 r. Jak zapowiedział wykonawca, jeszcze w tym roku mają 
ruszyć pierwsze prace związane z budową kanalizacji.

Po półrocznej przebudowie na koniec października ofi-
cjalnie otwarto prawie półtorakilometrowy odcinek ulicy 
Raciborskiej w Gorzycach. Dzięki pozyskanemu przez 
władze powiatu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samo-

rządowych w przyszłym roku zostanie wyremontowany 
kolejny, półtorakilometrowy fragment tej drogi. Tym razem 
za inwestycję odpowiadać będzie wyłoniona w przetargu 
firma „MARBUD” Zakład Usług Budowlanych Mariusz 
Ogrodowski z Rybnika. zł. Umowę z wykonawcą 3 grudnia 
podpisał starosta Leszek Bizoń oraz wicestarosta Tadeusz 
Skatuła. W spotkaniu uczestniczył również wójt Gorzyc 
Daniel Jakubczyk oraz dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Tomasz Wójcik.
Remont ma kosztować ok. 5,4 mln zł. Zakres robót obejmie 
wykonanie nowej konstrukcji drogi i przebudowę chodni-
ków, budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego, 
a także przebudowę odwodnienia drogi oraz skrzyżowań 
z drogami gminnymi i wewnętrznymi. Inwestycja zosta-
nie sfinansowana wspólnie przez Powiat Wodzisławski 
i Gminę Gorzyce. Połowę kosztów przedsięwzięcia władze 
powiatu pokryją też z pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych.
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To był dzień dla seniorów
W ramach programu aktywizacji seniorów Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. wspólnie z Miejską 
i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wodzisławiu Śl. zorganizował Dzień Aktywnego Seniora. Były prelekcje 
i prezentacja ofert pracy.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzi-
sławiu Śląskim od maja działa Strefa 
Aktywnego Seniora. Usługa adresowana 
jest do emerytów, rencistów oraz innych 
osób, które z racji wieku lub pobieranych 
świadczeń pozostają bierne zawodowo. 
Rejestracja i aktywizacja odbywa się kom-
pleksowo w ramach tzw. jednego okienka 
i obejmuje m.in. wsparcie doradcy zawo-
dowego, przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej, pomoc w przygotowa-
niu profesjonalnego cv, przedstawienie 
ofert pracy i kontakt z pracodawcami, 
a także indywidualne informacje zawo-
dowe i porady.
W ramach usług oferowanych dla senio-
rów wodzisławski urząd pracy zorga-
nizował dla nich w murach Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Wodzisławiu Śl. Dzień Aktywnego 
Seniora. W spotkaniu wzięło udział 
ponad 40 osób. Otworzyła go Anna 
Słotwińska – Plewka, dyrektor urzędu 
pracy. Z seniorami spotkał się również 

starosta Leszek Bizoń, który podzię-
kował dyrekcji urzędu pracy za podej-
mowanie nowych inicjatyw i życzył 
wszystkim uczestnikom spotkania, aby 
wynieśli niego jak najwięcej korzyści 

i pozytywnych informacji. Jako pierwszy 
wystąpił Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów Dariusz Kalemba. Jego pre-
zentacja pt. „Seniorze nie daj się oszu-
kać” dotyczyła m.in. sposobów i form 
zawierania umów, prawa odstąpienia 
od umowy, sprzedaży bezpośredniej 
oraz na odległość, a także składania 

reklamacji. Następnie o współczesnych 
zagrożeniach na jakie narażony są osoby 
starsze, metodach działania oszustów 
oraz sposobach postępowania, aby nie 
stać się ich ofiarami mówiła przedsta-

wicielka Komendy Powiatowej Policji 
w Wodzisławiu Śl. Trzecia prezentacja 
„Zdrowy Senior – czyli wszystko o zdro-
wym stylu życia” poprowadziła pani 
dietetyk. Mówiła o chorobach cywili-
zacyjnych oraz o diecie w kontekście 
długotrwałej inwestycji w siebie.
Program spotkania obejmował też pre-
zentację ofert pracy z terenu powiatu 
wodzisławskiego. Osoby, które mimo 
wieku nadal chcą pozostać aktywne 
zawodowo, mogły zapoznać się z około 
40 ofertami pracy. Powiatowy Urząd 
Pracy dysponuje m.in. ofertami na 
stanowiska: stróż, kucharz, pomoc 
kuchenna, ładowacz, sortowacz, kon-
serwator terenów zieleni, pomocnik 
budowlany, pracownik gospodar-
czy, kierowca, sprzedawca, osoba do 
wykładania towaru, kelner, osoba do 
sprzątania, magazynier, pomocnik ser-
wisanta, ślusarz – utrzymanie ruchu 
maszyn i urządzeń górniczych, pomoc 
księgowej.
W Dniu Aktywnego Seniora wzięło 
udział również Stowarzyszenie „DOGMA” 
z siedzibą w Katowicach, które prowadzi 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego na terenie naszego powiatu, 
a także przedstawiciele Inspektoratu 
ZUS w Wodzisławiu Śląskim.
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Most w Syryni już przejezdny
Kolejny obiekt mostowy w ciągu ulicy Raciborskiej został wyremontowany.
W ubiegłym roku za ok. 900 tys. zł 
Powiat wyremontował most w Syryni 
w ciągu ul. Raciborskiej, na wysokości 
siedziby Powiatowego Zarządu Dróg. 
W tym roku, dzięki pozyskanej dotacji 
z rezerwy subwencji ogólnej Minister-
stwa Infrastruktury, wyremontowano 

most w przebiegu tej samej drogi, tyle 
że nad linią kolejową nr 192. Prace pro-
wadzone były od końca lipca na odcinku 
pomiędzy skrzyżowaniem z drogą 
wojewódzką nr 936 (ulica Bukowska) 
a ul. Łucjana Wendelbergera, prowa-

dzącą do Nieboczów. Przebudowa pole-
gała na wzmocnieniu i poszerzeniu 
istniejącej konstrukcji nośnej wiaduktu, 
naprawie przyczółków oraz wykonaniu 
nowych murów oporowych. Prace te 
pozwoliły na podniesienie nośności 
obiektu oraz wydzielenie w jego prze-

kroju chodników. Koszt przedsięwzię-
cia to ok. 1,2 mln zł, z czego połowa 
pochodziła z budżetu państwa z dota-
cji pozyskanej przez zarząd powiatu. 
Wykonawcą zadania była wyłoniona 
w przetargu firma Detal Mosty Piotr 
Włoch Krzysztof Grodzicki s.c. z Sułkowic. 

Rusza kolejny etap modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków w gminie Godów
16 grudnia w teren wyruszyli geodeci, którzy przeprowadzą prace terenowe związane z modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków na terenie gminy Godów. Tym razem geodeci odwiedzą posesje w Krostoszowicach, Łazi-
skach, Podbuczu i Skrzyszowie.

Za przedsięwzięcie odpowiada kon-
sorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geo-
dezyjno-Kartograficzne VERTICAL 
Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, iMaper 
Adam Marcisz z siedzibą w Żorach 
oraz wspólnicy spółki cywilnej: Jerzy 
Bryk i Damian Malcharek, działa-
jący jako spółka cywilna UNIMAP 
s.c. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą 
w Katowicach.
Geodeci dokonają pomiarów i wery-

fikacji sposobu użytkowania gruntów 
zabudowanych. Z tego powodu mają 
prawo wejść na posesję i dokonać 
pomiarów. Nie mogą jednak doma-
gać się wpuszczenia do domu. 
Wszyscy uprawnieni geodeci legity-
mują się pisemnym upoważnieniem 
wydanym przez Starostę Wodzi-
sławskiego. Na upoważnieniu znaj-
dują się dane osobowe wraz z nume-
rem dowodu osobistego. W razie 

wątpliwości można więc poprosić 
geodetę o okazanie upoważnienia. 
Wszyscy geodeci posiadają też 
kamizelki odblaskowe.
Po zakończeniu prac terenowych, 
które potrwają od 16 grudnia do 
15 września 2020 r., powstanie pro-
jekt operatu opisowo-kartogra-
ficznego, który będzie podlegał 
wyłożeniu do wglądu zaintereso-
wanych osób. Informacja o miej-
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Wiejska w Uchylsku po remoncie
Wraz z początkiem grudnia wyremontowano odcinek ul. Wiejskiej w Uchylsku.
W ramach inwestycji wykonano m.in. rozbiórkę zużytej nawierzchni, korytowa-
nie, stabilizację gruntu oraz podbudowę drogi. Położono też nową nawierzch-
nię asfaltową. Droga 
została wyremon-
towana na odcinku 
ok.  300  m. Jezdnia 
na ok.  600 metrów 
została zabezpie-
czona krawężnikami. 
Inwestycja kosztowała 
268 tys. zł. i została 
wspólnie sfinanso-
wana przez Powiat 
i gminę Gorzyce.

scu i czasie wyłożenia zostanie 
zamieszczona w prasie, na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy Godów 
i Starostwa Powiatowego oraz na 
portalach internetowych. To ważne, 
by wtedy (w terminie wyłożenia) 
zgłosić się do Wydziału Geodezji 
i sprawdzić dane zaproponowane 
przez geodetów, ponieważ od tych 
danych zależy m.in. wysokość 
podatków płaconych w gminie. 
Wyłożenie projektu operatu opi-
sowo-kartograficznego służy temu, 
aby już na tym etapie wnieść uwagi 
o ewentualnych nieścisłościach lub 
pomyłkach.
Zgodnie z przepisami, uwagi wnie-
sione podczas wyłożenia, zostaną 
rozpatrzone w terminie 15 dni robo-
czych od upływu terminu wyłożenia. 
Następnie dane objęte moderniza-
cją, zawarte w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego staną się 
danymi ewidencji gruntów i budyn-
ków. Informacja o tym zostanie ogło-
szona w dzienniku urzędowym woje-
wództwa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie starostwa.
Wówczas będzie jeszcze jedna okazja, 
by zgłaszać uwagi do danych zawar-
tych w ewidencji. Każdy, czyjego 
interesu prawnego będą dotyczyły 
dane zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków ujawnione w operacie 
opisowo-kartograficznym, będzie miał 
do tego prawo w terminie 30 dni od 
dnia ogłoszenia informacji w dzien-
niku urzędowym województwa.
Ważne, by tych terminów „pilno-
wać”. Zgłoszenie zarzutów do danych 
zawartych w ewidencji gruntów 
i budynków po tych terminach – zgod-
nie z przepisami – będzie bowiem 
traktowane jak wniosek o zmianę 
danych objętych ewidencją grun-
tów i budynków i może wiązać się 
z kosztami po stronie zainteresowa-
nej osoby.
Warto zatem czytać ogłoszenia i infor-
macje, zarówno na stronie i w siedzi-
bie Starostwa, jak i Urzędu Gminy 
Godów, ponieważ przepisy prawa nie 
przewidują indywidualnego powia-
damiania właścicieli czy dysponen-
tów nieruchomości.
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Akcja „Zima”
Podajemy informację do kogo dzwonić w sprawie odśnieżania dróg powiatowych.
Administrowaniem dróg powiatowych o łącznej długości 
ok. 204,6 km, zlokalizowanych na terenie czterech gmin 
miejskich oraz pięciu gmin wiejskich, zajmuje się Powiatowy 
Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni 
(PZD). Zimą wykonuje on czynności, których celem jest 
ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywoływa-
nych niesprzyjającymi czynnikami atmosferycznymi, jak 
opady śniegu i śliskość zimowa. Sieć dróg powiatowych 
podzielona jest na dwie grupy pod względem obowią-
zującego na nich standardu zimowego utrzymania dróg. 
Zdecydowana większość odśnieżana jest wg. „Standardu II”. 
W praktyce oznacza to, że od momentu ustania opadów 
luźny śnieg musi zostać usunięty do 4 godzin, a błoto 
pośniegowe do 6 godzin.
Drogi powiatowe w granicach Godowa, Gorzyc, Lubomi, 
Marklowic, Mszany, Pszowa, Rydułtów i Wodzisławia 
Śląskiego będą odśnieżane przez PZD. Mo on do dyspo-
zycji łącznie 12 jednostek sprzętowych, w tym zarówno 
opłużone samochody ciężarowe z piaskarko-solarkami, 
samochody ciężarowe z pługami, a także ciągnik rolniczy 
z pługiem i posypywarką. Uwzględniając jednak wyjąt-
kową specyfikę usług, tj. duży obszar działania, jak rów-
nież dotychczasowe doświadczenia zarządu dróg, obszar 
ten podzielono na 6 rejonów utrzymania. Rejony od I do 

IV obsługiwane są przez przedsiębiorców wyłonionych 
w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast rejony 
V i VI obsługiwane są sprzętem własnym PZD. Jedynie 
odcinki dróg powiatowych znajdujących się w granicach 
administracyjnych Radlina będą utrzymywane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Radlinie (zgodnie z podpisa-
nym z powiatem porozumieniem).
Przypominamy listę telefonów całodobowych, pod któ-
rymi można zgłaszać uwagi związane z zimowym utrzy-
maniem dróg powiatowych oraz uzyskiwać informacje 
o panujących na nich warunkach:
– tel. stacjonarny: 32 451 76 07 wew. 25
– tel. komórkowy: 508 114 717.
Wszelkie inne kwestie związane z utrudnieniami na drogach 
i interwencjami dotyczącymi odśnieżania dróg powiato-
wych można przekazywać także za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: utrzymanie.drog@pzd-wodzislaw.pl. 
Kontakty do administratorów pozostałych kategorii dróg 
na terenie powiatu (autostrada A1, droga krajowa nr 78, 
drogi wojewódzkie, drogi gminne) zamieszczone są 
na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg: 
http://pzd-wodzislaw.pl/aktualnosc/aktualnosci/
zimowe-utrzymanie-drog-2019-2020/.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH:
NR 

DROGI NAZWA ULICY PRZEBIEG

3512S Graniczna – Asnyka – Raciborska Lubomia – Syrynia – Bluszczów – 
Rogów – Bełsznica – Gorzyce

3544S Pogrzebieńska – Stawowa Lubomia – Buków
3545S Korfantego – Mickiewicza Lubomia
5000S Górnicza – Kokoszycka Wodzisław Śląski
5001S Głożyńska Wodzisław Śląski – Radlin
5002S Chrobrego Wodzisław Śląski – Radlin
5003S Radlińska – Kominka – Domeyki Wodzisław Śląski – Radlin
5004S Letnia – Napierskiego  Wodzisław Śląski – Radlin
5005S Kopernika  Wodzisław Śląski
5006S Skrzyszowska  Wodzisław Śląski
5007S Starowiejska  Wodzisław Śląski – Turza Śląska
5008S Wolności  Wodzisław Śląski
5009S Syrokomli – Piaskowa – Teligi  Wodzisław Śląski
5010S Żwirki iWigury  Wodzisław Śląski
5012S Oraczy  Wodzisław Śląski
5014S Kołłątaja  Wodzisław Śląski – Pszów
5015S Paderewskiego  Wodzisław Śląski – Pszów
5016S Wyzwolenia – Długa Rogów – Wodzisław Śląski
5017S Nowa – Olszyny – Oraczy Czyżowice – Wodzisław Śląski
5018S Grodzisko – Szymanowskiego – 

Centralna
Wodzisław Śląski – Marklowice – 
Połomia

5019S Św. Wawrzyńca – Skrzyszowska – 1 
Maja

Wodzisław Śląski – Mszana – 
Skrzyszów

5020S Czarnieckiego – Wodzisławska – 
Szybowa – Powstańców Śląskich 
– Dworcowa

Wodzisław Śląski – Krostoszowice – 
Skrzyszów

5021S Mszańska – Turska – 1 Maja Turza Śląska – Wodzisław Śląski – 
Mszana

5022S Czyżowicka – Wodzisławska – 
Gorzycka – Piaskowa

Wodzisław Śląski – Czyżowice – 
Gorzyce

5023S Krzyżkowicka – Armii Krajowej Pszów -Rydułtowy

5024S Traugutta – Plebiscytowa – 
Bohaterów Warszawy – Rydułtowska 
– Hallera – Korfantego

Pszów – Rydułtowy – Radlin

5025S Czernicka – Bema Rydułtowy
5026S Piecowska Rydułtowy
5027S Sokolska Radlin
5028S Kraszewskiego – Rymera – Rogozina Pszów – Radlin
5029S Wiosny Ludów Radlin – Marklowice
5030S Niedurnego Pszów
5031S Łukasiewicza – Bohaterów 

Westerplatte
Pszów

5032S Staffa Pszów
5033S Dygasińskiego Pszów
5034S Lubomska Pszów
5035S Grota – Roweckiego Pszów
5036S 3 Maja – Miarki Syrynia – Pszów
5037S Raciborska – Powstańców Śląskich – 

1 Maja – Moszczeńska
Gorzyce – Gorzyczki – Łaziska – Godów 
– Gołkowice – Mszana

5039S Celna Gołkowice
5040S Piotrowicka Gołkowice – Skrbeńsko
5042S Podgórna Połomia
5043S Wiejska Połomia – Gogołowa
5044S Czyżowicka – Wodzisławska – 

Rogowska
Rogów – Czyżowice

5047S Dworcowa – Wodzisławska Łaziska – Turza Śląska
5048S Wiejska – Droga wzdłuż Polderu 

Buków – Główna – Dworcowa – 
Wiejska – Ogrodowa

Buków – Bluszczów – Odra – Olza – 
Uchylsko – Gorzyce

5049S Wiejska Gorzyczki – Uchylsko
5053S Powstańców Śląskich Syrynia – Lubomia
5054S Krzyżowa Syrynia – Lubomia
5055S Powstańców Śląskich – Dworcowa – 

Kamieńska
Bluszczów

5056S Sportowa – Rogowiec – Wiejska Rogów – Bluszczów
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Rok 2019 w     biektywie

Nowe samochody 
dla policji 

Podpisanie memorandum o transgranicznej 
współpracy pomiędzy 12 samorządami 

z subregionu zachodniego województwa 
śląskiego i aglomeracji ostrawsko-karwińskiej 

oraz 10 organizacjami skupiającymi biznes

Nowe wozy dla OSP Gorzyce i OSP Głożyny
Nowe samochody dla OSP Turza Śl. 

i OSP Biertułtowy

Pamiątkowy mural 
na 15 -lecie Polski w UE

Powiatowa Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych
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Finał Centralny 
Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności 
Budowlanych 

w Wodzisławiu Śl.

Sygnalizacja 
na os. 1 Maja 

w Wodzisławiu Śl

Termomodernizacja ośrodków zdrowia 
w Gołkowicach i w Wodzisławiu Śl.-Kokoszycach
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Autobus promujący szkoły 
Powiatu Wodzisławskiego

Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu

Jubileusz 100-lecia służb zatrudnienia

Powstanie strefy rodzica 
i świetlicy w szpitalu 

w Rydułtowach

Konferencja „Przedsiębiorczość 
od A do Z” Wizyta delegacji partnerskich z Niemiec, 

Łotwy i Powiatu Tczewskiego 
na zbiorniku Racibórz Dolny
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Jubileusz 25-lecia Domu Pomocy 
Społecznej w Gorzycach Powiatowy Rajd Rowerowy

Remont ul. 1 Maja w Gołkowicach 

Otwarcie boiska przy „Tischnerze”

Remont ul. Raciborskiej w Gorzycach

Festiwal Kultury 
Powiatu Wodzisławskiego
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Idą w przyszłość z echem tradycji
Mowa oczywiście o Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 
które 27 listopada celebrowało Święto Szkoły. Było to wydarzenie niezwykłe, bowiem dyrekcja szkoły zawarła 
kolejną umowę patronacką. Tym razem do grona partnerów dołączyła firma Abplanalp z Warszawy, która jest 
jedną z dużych orgranizacji w branży obrabiarek CNC w Europie Środkowo – Wschodniej. Oficjalnie otwarto też 
w szkole Centrum Edukacji Technicznej HTEC-Abplanalp.

Uroczystość rozpoczął przemarsz, 
w  którym uczestniczyły władze 
powiatu, dyrekcja szkoły, lokalni 
przedsiębiorcy, zaproszeni goście, 

rodzice oraz uczniowie. Uczestnicy na 
chwilę zatrzymali się przy pomniku 
Powstańców Śląskich, gdzie zostały 

złożone kwiaty. Cała społeczność 
szkoły uczestniczyła też we mszy 
świętej w kościele Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Wodzisławiu 

Śląskim. Główne uroczystości odbyły 
się w PCKZiU – szkole, w której od lat 
przeplata się nowoczesność z trady-
cją. Mogli tego osobiście doświadczać 
goście, ponieważ w wejściu witał 
ich robot humanoidalny NAO wraz 
uczniami ubranymi w tradycyjne ślą-
skie stroje. – Dzisiejsze święto jest świę-
tem otwartości na nowoczesność, na nowe 
możliwości, gotowości na zmiany. Jest 
świętem potrzeby rozwoju, kreatywności 
i współpracy, by sprostać wymaganiom 
przyszłości i ciągle zmieniającego się 
rynku pracy – powiedziała Danuta Mie-
lańczyk, dyrektor PCKZiU. W swoim 
wystąpieniu podkreśliła również, że 
dynamicznie zmieniająca się rzeczy-
wistość wymusza na nich korektę pla-
nów i otwartość. – Jesteśmy jako szkoła 
na to gotowi i stawiamy czoło wszelkim 
wyzwaniom. Działaniom naszym towa-
rzyszy szacunek do tradycji, utrzymanie 

wysokiej jakości kształcenia oraz nowo-
czesność – dodała pani dyrektor.
Tradycyjnie, uczniowie klas pierw-
szych, którzy objęci są umową sty-
pendialną z PGG, dostąpili zaszczytu 
przyjęcia w poczet braci górniczej. 
Odbył się niezwykle oryginalny rytuał 
skoku przez skórę i pasowania w asy-
ście lisa majora oraz starej strzechy. 
Młodym adeptom fachu górniczego 
– przedstawicielom klas pierwszych, 
kształcącym się w zawodzie: technik 
górnictwa podziemnego, technik 
mechatronik, technik elektryk, tech-
nik mechanik, technik automatyk 
oraz elektryk, operator obrabiarek 
CNC wręczono też listy gratulacyjne.

NOWY PARTNER
Ważnym punktem uroczystości było 
podpisanie umowy patronackiej 
pomiędzy dyrektor PCKZiU Danutą 
Mielańczyk oraz członkiem Zarządu 
Abplanalp Pawłem Matyjakiem. Tym 
samym do szerokiego już grona part-

nerów szkoły dołączyła firma Abpla-
nalp z Warszawy, która jest jednym 
z największych producentów i dys-
trybutorów obrabiarek na świecie. 
Firma ta od lat wspiera ambitnych 
i utalentowanych ludzi poprzez two-
rzenie Centrów Edukacji Technicznej 
Haas (HTEC). Jest to unikatowy na 
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skale światową projekt, którego 
celem jest kształcenie przyszłych ope-
ratorów obrabiarek, którzy zyskują 
pewny zawód i duże szanse na zna-
lezienie dobrze płatnej pracy. Jedno-

cześnie znika problem regionalnych 
przedsiębiorców związany z brakiem 
certyfikowanych pracowników. Reali-
zacja koncepcji została powierzona 
firmie Abplanalp Consulting, która 
jako wyłączny dystrybutor obrabia-
rek Haas, dba o podnoszenie jakości 
nauczania poprzez praktyczne szko-

lenia na najnowszych obrabiarkach 
CNC. – My jako firma przemysłowa 
dostajemy sygnały od naszych klientów 
o niewystarczającej wiedzy praktycznej 
absolwentów szkół. Obserwujemy też 
spadek zainteresowania młodych ludzi 
wyborem zawodu związanego z obra-
biarkami sterowanymi numerycznie. 
My jednak jako firma, która od 10 lat 
realizuje program wspierania eduka-
cji zawodowej, uważamy, że jest kilka 
powodów takiej sytuacji. Jest za mało 
obrabiarek numerycznych w szkołach. 
Jest za mało wiedzy praktycznej. Uwa-
żamy, że jest niewystarczająca ilość 
zawodowców. Starsi ludzie odchodzą, 
a młodzi nie garną się do zawodu. Nie 
zawsze dobrze jest też ułożony program 
nauczania – wyjaśnił Paweł Matyjak 
z Abplanalp.
Dzięki współpracy uczniowie i nauczy-
ciele PCKZiU będą mieli możliwość 
szkolenia praktycznego na najnow-
szych obrabiarkach CNC. W szkole 
oficjalnie otwarto bowiem Centrum 

Edukacji Technicznej HTEC-Abplanalp. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali starosta Leszek Bizoń wraz 
z członkinią zarządu powiatu Kornelią 
Newy, a także dyrektor szkoły Danuta 
Mielańczyk i Paweł Matejak.
Satysfakcji z podpisanej umowy nie 
krył starosta Leszek Bizoń. – Pragnę 
z dumą podkreślić, że dziś Powiatowe 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego to – ośmielę się to powiedzieć – 
ultranowoczesna, dysponująca świetną, 
a może i najlepszą w regionie bazą dydak-
tyczną, współpracująca z wieloma pra-
codawcami. I tu w sposób szczególny 
chciałbym podkreślić – kształcąca absol-
wenta do podjęcia aktywności na dyna-
micznym i ciągle zmieniającym się rynku 
pracy. Dowodem jest to porozumienie, 
które dzisiaj szkoła zawarła. Za umiejętne 
dążenie do nowoczesności, stałe podą-
żanie za wymogami zmieniającej się rze-
czywistości w połączeniu z dziedzictwem 
szkoły serdecznie dziękuję – powiedział 
starosta Bizoń.

Pomogą młodzieży trafnie wybrać zawód
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. uruchomił nowy program „Zawodowy debiut”, w ramach którego 
uczniowie drugich klas liceów ogólnokształcących będą mogli odbyć praktyki zawodowe u pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zawarł poro-
zumienia z trzema liceami ogólnokształcącymi: wodzi-
sławskim „Tischnerem” i „Jedynką” oraz rydułtowskimi 
„Skalniakami” w sprawie realizacji nowego programu 
planowania karier edukacyjnych i zawodowych pt. „Zawo-
dowy debiut”. Jego celem jest zapoznanie młodzieży II 
klas liceów ogólnokształcących ze specyfiką pracy na 
określonym stanowisku pracy w wybranym przedsię-
biorstwie. W ramach programu uczniowie będą mogli 
namacalnie przekonać się, jak wygląda zawód np. leka-
rza, farmaceuty czy weterynarza, zanim zdecydują się 
kształcić w danym kierunku. – Z doświadczenia urzędu pracy 
wynika, że bardzo często wybór dalszej ścieżki kształcenia lub 
rozpoczęcia aktywności zawodowej w danym zawodzie jest 
przypadkowy. Młodzież nie posiada wyobrażenia o specyfice 
pracy w tym zawodzie oraz charakterystyce pracy w konkret-
nych przedsiębiorstwach – wyjaśnia Anna Słotwińska – 
Plewka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Wychodząc naprzeciw tym problemom, postanowiono 
wykorzystać potencjał Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wodzisławiu Śl. w kontaktach z lokalnymi przedsię-
biorstwami, aby umożliwić grupie młodzieży kontakt 

z realnym środowiskiem pracy. W liceach przeprowa-
dzone zostały już badania ankietowe na temat tego, jakie 
zawody chciałaby w przyszłości wykonywać młodzież. 
Wynika z nich, że największym zainteresowaniem cieszą 

się zawody medyczne. Na podstawie tych ankiet urząd 
pracy dobierze teraz odpowiedniego pracodawcę, który 
zdecyduje się przyjąć do siebie młodzież na tygodniowe 
praktyki i pokaże, jak ta praca faktycznie wygląda.
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Chirurgia działa 
w pełnym zakresie
Zgodnie z zapowiedziami Oddział Chirurgiczny Ogólny 
szpitala w Wodzisławiu Śl. wznowił pracę w pełnym 
zakresie. Uruchomiono wszystkie 50 łóżek. Oddział ma 
też nowego lekarza kierującego. Jest nim dr Bolesław 
Oleś, wcześniej pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym nr 3 w Rybniku-Orzepowicach.
Wraz z nowym ordynatorem w szpitalu pojawiła się nowa 
kadra. – Jest to sześciu specjalistów i trzech lekarzy asystentów, 
prawdopodobnie do tego zespołu dołączy jeszcze dwóch, trzech 
lekarzy. Będzie to pełny zespół, który będzie operował i leczył 
pacjentów w ramach oddziału chirurgii ogólnej. Sytuacja jest 
o tyle dobra dla szpitala i pacjentów, bo jest to zespół bardzo 
dobrze „wyoperowany”, doświadczony i będziemy realizować 
świadczenia nie tylko w tym zakresie, w jakim świadczyliśmy 
do tej pory – mówił podczas wspólnej konferencji prasowej 
Zarządu Powiatu i dyrektora PPZOZ Krzysztof Kowalik. 
Chodzi m.in. o operacje trzustki czy piersi.
Kierownictwo PPZOZ wykorzystało też okres czasowego 
zawieszenia działalności oddziału na prace remontowe. 
Pomieszczenia oddziału zostały odświeżone. – Zachęcam 
wszystkich pacjentów, którzy mieli odkładane zabiegi, będziemy 
się z nimi kontaktować, zachęcam, by wracali do szpitala, żeby 
chcieli się leczyć w tym szpitalu. Zapewnię, że ta opieka będzie na 
najwyższym poziomie – zapewnia dyrektor szpitali w Wodzi-
sławiu i Rydułtowach.

Powiat pomoże rodzinom w kryzysie
„Przystań piecza” to najnowszy projekt Powiatu Wodzisławskiego, który zyskał dofinansowanie ze środków 
unijnych. Wszystko po to, by dzieciom i młodzieży pozbawionym właściwej opieki rodziców zapewnić jak najlepszą 
formę pieczy, a także wspomóc ich start w dorosłe życie.

W języku urzędniczym mowa o deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej, czyli odchodzeniu od wielkich placówek w rodzaju 
domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych lub placówek 
małych, kameralnych, pozwalających na bardziej indywidu-
alne podejście do każdego podopiecznego i jego proble-
mów. Władze powiatu za pomocą swojego centrum pomocy 
rodzinie od wielu lat podejmują próby ograniczenia liczby 
dzieci trafiających do pieczy zastępczej, zwłaszcza do jej form 
instytucjonalnych, czyli domów dziecka. W Wodzisławiu Śl., 
w budynku dawnej Interny III, utworzono małą placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą Z Powiatowego Domu Dziecka 
w Gorzyczkach wyłączono też administrację i obsługę, która 
obecnie zarządza wszystkimi całodobowymi powiatowymi 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Prowadzone są też 
różnorakie kampanie, mające na celu pozyskanie kandydatów 
na rodziców zastępczych. Opracowano m.in. autorski program 
szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspieraniu rodzin zastęp-
czych służą też grupy wolontariuszy składające się z uczniów 
I LO w Wodzisławiu Śl.
Mimo wielu starań, nie zawsze udaje się zapobiec umieszcze-
niu dziecka w pieczy zastępczej. Nie zawsze jest też możliwe 
zapewnienie mu opieki rodziny zastępczej. Pokazuje to liczba 
podopiecznych domów dziecka w całej Polsce. Tymczasem 
zgodnie z przepisami ustawy o pieczy zastępczej, do końca 
2020 r. wszystkie powiaty muszą osiągnąć tzw. standard, 
tj. w placówce w tym samym czasie nie może przebywać łącznie 
więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, 
przebywając w pieczy zastępczej.
W Powiecie Wodzisławskim zdecydowano więc o przygotowaniu 
projektu unijnego, który ma wspomóc proces deinstytucjona-
lizacji pieczy. W październiku okazało się, że projekt „Przystań 
Piecza” – bo tak go zatytułowano, został przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego wybrany do dofinansowania. Dzięki temu 
Powiat otrzyma prawie pół miliona złotych wsparcia na działania, 
mające wesprzeć rozwój najbardziej przyjaznych form pieczy 
zastępczej. Utworzona zostanie m.in. nowa mała placówka opie-
kuńczo-wychowawcza, do której zostanie przeniesiona część 
podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. 
Powiat poprzez swoje jednostki pomocy społecznej obejmie 
też wsparciem i szkoleniami osoby sprawujące rodzinną pieczę 
zastępczą, a także samych wychowanków pieczy. Celem jest 
zapewnienie jak najlepszej opieki, a także wsparcie młodzieży 
z pieczy w jak najlepszym starcie w dorosłe życie.
Co ciekawe, niezależnie od powiatu swoje projekty przy-
gotowały też Miasto Radlin oraz Miasto Wodzisław Śląski. 
W Radlinie prowadzone będą kolejne działania zapobiega-
jące ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

W stolicy powiatu z kolei planowane jest rozszerzenie usług 
świadczonych przez wodzisławską „Dziuplę”. – Dzięki takiemu 
komplementarnemu podejściu ze strony samorządów różnego 
szczebla, które jak wiadomo mają różne zadania, jest szansa na 
lepsze i pełniejsze rozwiązanie problemu pieczy zastępczej na 
naszym lokalnym podwórku. Każdy samorząd osobno, ale we 
wspólnym celu, będziemy działać, by do domów dziecka i rodzin 
zastępczych trafiało jak najmniej dzieci i młodzieży, a jeśli się 
to już wydarzy, by pobyt w pieczy był możliwie jak najkrótszy 
i jak najbardziej zbliżony do warunków domowych – dekla-
ruje starosta Leszek Bizoń. Więcej o projekcie na stronie: 
https://www.powiatwodzislawski.pl/projekty-ue/przystan-piecza
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Tea Akiashvili i Ekaterina Tchut-
chulashvili to nauczycielki Georgian-
-American School w Tbilisi. Podczas 
Regionalnego Forum Edukacyjnego 
w Wodzisławiu Śl. opowiadały o gru-
zińskim systemie oświaty i szkole, 
w której pracują. Z kolei Megi Tala-
khadze jest specjalistką w centrum 
rozwoju zawodowego nauczycieli. 
– System doskonalenia nauczycieli 
w Gruzji różni się od polskiego. Mamy 
tylko dwa centra, które wspierają roz-
wój nauczycieli. Ponadto ich pracow-
nicy w większości zajmują się sprawami 
administracyjnymi, a nie prowadzeniem 
szkoleń – wyjaśnia.
Goście z Gruzji mieli okazję przeko-
nać się, jak wygląda polska szkoła 
i praca nauczycieli. Panie obserwo-
wały zajęcia języka angielskiego 
w I Liceum Ogólnokształcącym oraz 
geografii w wodzisławskim Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych. Spotkały 

się z Leszkiem Bizoniem, starostą 
wodzisławskim, Kornelią Newy, człon-
kiem zarządu powiatu i Katarzyną 
Zöllner-Solowską, naczelnikiem 

wydziału oświaty. – Rozmawialiśmy 
o różnicach i podobieństwach systemów 
edukacji obu krajów. Nasi gospodarze byli 
zainteresowani tym, jak zorganizowana 

jest oświata w Gruzji, kto ją finansuje. 
My też mieliśmy wiele pytań dotyczą-
cych polskiej szkoły – mówi Ekaterina 
Tchutchulashvili.

Gruzinki były pod wrażeniem prele-
gentów, którzy wystąpili w Powiato-
wym Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli podczas Forum. – Bardzo nam 
się podobały ich pomysły na to, jak 
pracować z uczniami, żeby wspierać 
ich kreatywność i rozwijać kompetencje 
cyfrowe. Szczególnie z aplikacji i pro-
gramów komputerowych, które zade-
monstrowano podczas konferencji. Na 
pewno z nich skorzystamy – zapewnia 
Tea Akiashvili.
Samo Forum poświęcone zostało kre-
atywności, przedsiębiorczości oraz 
kompetencjom cyfrowym uczniom. 
Mowa była m.in. o mobilnych narzę-
dziach w rękach nauczycieli (prele-
gent: Mariusz Kruk), narzędziach 
w rozwijaniu kreatywności uczniów 
(prelegent: Michał Szczepanik) oraz 
o pracy z uczniami przynoszącej mię-
dzynarodowe sukcesy (prelegentka: 
Ekaterina Tchutchulasvili). W spotkaniu 
wzięła udział m.in. przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Gabriela Kiełkowska.

Tekst: M. Kopczyński, oprac. BKI, 
foto. PODN Wodzisław Śl.

Polsko-gruzińskie rozmowy o edukacji
Za nami XI Regionalne Forum Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Wodzisławiu Śl. Wśród gości tegorocznego spotkania znalazły się nauczycielki z Gruzji. Przed konferencją 
uczestniczyły w lekcjach otwartych, a dzień później spotkały się z władzami powiatu.
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„Tischner” z dwiema supernowoczesnymi 
pracowniami
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w  Wodzisławiu Śl. wzbogaci się 
o dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Każda będzie się składać 
z 16 laptopów oraz własnego dostępu do Internetu.

Podczas konferencji Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej Regio, która odbyła 
się w Częstochowie, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Wodzi-
sławiu Śl. Wojciech Komorek odebrał 
symboliczny czek na dwie nowoczesne 
pracownie komputerowe. W spotkaniu 
prócz przedstawicieli szkół i kuratorium 
oświaty wzięli udział reprezentanci 
Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK – 
Państwowego Instytutu Badawczego, 
zajmującego się działaniami związa-
nymi z zapewnieniem bezpieczeństwa 
internetu, a także będącego operato-
rem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
– publicznej sieci telekomunikacyjnej, 

dającej szkołom dostęp do szybkiego, 
bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
W ramach projektu OSERegio szkoły 
uczestniczące w przedsięwzięciu mogą 
wygrać mobilne pracownie komputerowe. 
Tak właśnie się stało w przypadku Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych, w skład któ-
rego wchodzi II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integra-
cyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera, Liceum 
Sztuk Plastycznych oraz Ogólnokształcąca 
Szkoła Sztuk Pięknych. Szkoła wygrała aż 
2 supernowoczesne pracownie kom-
puterowe. Każda składa się z 16 lap-
topów i własnego dostępu do sieci. 
Jak się to stało? – W bieżącym roku szkol-

nym podłączyliśmy szkołę do Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej, wdrożyliśmy system 
mLegitymacje i zorganizowaliśmy Tydzień 
Kodowania CodeWeek. Dodatkowo, uczen-
nice Liceum Plastycznego Paulina Czu-
chowska i Wiktoria Janik zaprojektowały 
plakaty Smart Szkoła – tłumaczy dyrektor 
Wojciech Komorek.

Medale od Prezydenta na 20-lecie PCPR
W tym roku powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego połączone zostały z jubileuszem 20-lecia działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Z tej okazji pięć pracownic zostało uhonorowanych 
Medalem Prezydenta RP za Długoletnią Służbę

Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony 21 listopada, 
jest świętem wszystkich pracowników służb społecz-
nych, a w szczególności pracowników socjalnych. Święto 
to zostało ustanowione przepisami ustawy o pomocy 
społecznej. Z tej okazji w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim odbyła się okolicznościowa 
uroczystość, podczas której uczczono też 20-lecie dzia-
łalności centrum. Najpierw w oratorium Świętej Rodziny, 
mieszczącym się w budynku przy ul. Wałowej 30, odbyła 
się uroczysta msza w intencji wszystkich pracowników 
służb społecznych, którą odprawił ks. prałat Bogusław 
Płonka. Później odbyło się spotkanie w gronie przedstawi-
cieli pomocy społecznej oraz władz powiatu. Wzięli w nim 
udział starosta Leszek Bizoń, członkini zarządu powiatu 
odpowiedzialna za pomoc społeczną Krystyna Kuczera, 
szefowie miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecz-
nej z terenu powiatu, a także kierownictwo powiatowych 
placówek pomocy społecznej oraz systemu wsparcia spo-
łecznego osób z niepełnosprawnościami.
Starosta podziękował za codzienną pracę i zaangażowanie 
w niesienie pomocy osobom wymagającym wsparcia. – 

Praca w pomocy społecznej to służba. W tym szczególnym dniu 
pragnę przekazać życzenia zdrowia, wielu sił w wykonywaniu 
codziennych obowiązków, a także wielu powodów do radości 
i optymizmu. Przede wszystkim życzę jednak Państwu, abyście 
codziennie doświadczali wielu wyrazów należnego Wam sza-
cunku i uznania – powiedział Bizoń. Podkreślił wielkie zna-
czenie bardzo dobrej współpracy instytucji pomocowych 
w naszym powiecie. Odczytał też okolicznościowe życzenia, 
które do pracowników pomocy społecznej skierował I wicewo-
jewoda śląski Jan Chrząszcz wspólnie z dyrektorem Wydziału 
Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach Marcinem Chroszczem. Leszek Bizoń razem 
z Krystyną Kuczerą wręczyli też wszystkim szefom zarówno 
powiatowych, jak i miejskich i gminnych instytucji pomocy 
społecznej, okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty.
Krystyna Kuczera, dziękując służbom społecznym za ich 
pracę, podkreślała wieloletnią współpracę z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz wysokie oceny działalno-
ści tej instytucji w minionych dwudziestu latach. Zwracała 
też uwagę na znaczenie ciągłości i spójności podejmowa-
nych działań na przestrzeni tych wszystkich lat, a także 
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Mikołaj w odwiedzinach na oddziale pediatrycznym
Święty Mikołaj odwiedził 6 grudnia małych pacjentów oddziału pediatrycznego w szpitalu w Rydułtowach. Były 
prezenty, wspólny śpiew i pełne zaskoczenie.

To był wyjątkowy dzień dla dzieci przebywających na 
oddziale pediatrycznym w Powiatowym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 6 grudnia 
odwiedził ich Mikołaj wraz z pomocnikami. Dzieci, zarówno 
te młodsze jak i starsze, czekały na gościa w czerwonym 
kubraku w świetlicy. Niektóre, choć ciekawe spotkania 
ze św. Mikołajem, reagowały płaczem. Były też odważne 
maluchy, które chętnie odpowiadały na wszystkie pyta-
nia zadawane przez gościa. Dzieci zostały obdarowane 
licznymi prezentami, a co najważniejsze dobrym i pozy-
tywnym słowem oraz uśmiechem i serdecznością, jakie 
płynęły od uczestników spotkania. A wśród nich byli m.in.: 
członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera, bur-
mistrz Rydułtów Marcin Połomski wraz wiceburmistrz 
Mariolą Bolisęgą, dyrektor szpitala Krzysztof Kowalik, 
ordynator oddziału pediatrycznego Stefan Cichy wraz 
z personelem oraz przedstawicielki Fundacji Medho-
use. Mikołaj wręczył prezenty 23 dzieciom hospitalizo-

wanych w tym dniu na oddziale. Ich fundatorami byli: 
Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., Urząd 
Miasta Rydułtowy i Fundacja Medhouse. Więcej zdjęć na 
www.powiatwodzislawski.pl

kreatywności osób związanych z pomocą społeczną. 
Wspominała m.in. początki PCPR, gdy centrum mieściło 
się jeszcze w budynku starostwa. Podkreślała też dumę 
z osiągnięć centrum i wszystkich powiatowych jednostek 
pomocy społecznej, które powstały w minionych dwu-
dziestu latach.

Dyrektor PCPR Irena Obiegły mówiła z kolei, jak niepo-
strzeżenie minął czas, gdy centrum stawiało pierwsze 
kroki. – Aż trudno uwierzyć, że minęło już dwadzieścia lat. 
Serdecznie za te wszystkie lata dziękuję moim współpracow-
nikom. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do mojej 
zastępczyni, Danusi Marciniak, z którą współpracuję już 25 lat 
– powiedziała szefowa PCPR.
W imieniu lokalnych ośrodków pomocy społecznej gra-
tulacje dla PCPR przekazała dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. Elwira Palarczyk 

oraz kierownik OPS w Pszowie Anna Malinowska.
Podczas spotkania zaprezentowano też film opowiadający 
o jednym ze sztandarowych projektów realizowanych przez 
PCPR pt. „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem! ”. 
W filmie przybliżona została idea telepomocy oraz środowi-
skowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, senio-

rów oraz osób niesamodzielnych z przyczyn zdrowotnych.
Jubileusz 20-lecia PCPR był też okazją do uhonorowania 
osób w sposób szczególny zasłużonych dla powiatowej 
pomocy społecznej. Postanowieniem Prezydenta RP z 5 
listopada złotym Medalem za Długoletnią Służbę uho-
norowana została Alina Osadnik, terapeuta rodzinny. 
Srebrne Medale przyznano Dagmarze Kopczyńskiej, Ewie 
Ferek i Alinie Malinie. Z kolei brązowy Medal otrzymała 
Agnieszka Michalczuk-Nowak. Wszystkim paniom gratu-
lujemy wyróżnienia!
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Marszem po moc
Na zakończenie kampanii „Biała Wstążka”, która w powiecie wodzisławskim trwała od połowy listopada, 
ulicami Wodzisławia Śląskiego przeszedł „biały marsz”. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz powiatu, 
służb społecznych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, policji, szkół, placówek oświatowych oraz 
wychowawczych, a także licznie zgromadzona młodzież.
Już po raz szósty Powiat Wodzisławski aktywnie włączył 
się w organizację kampanii na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy „Biała Wstążka”. Hasło tegorocznej akcji brzmiało,, 
MIŁOŚĆ I SZACUNEK TO DLA WSZYSTKICH DOBRY KIERU-
NEK”. Celem kampanii jest debata na temat przemocy ze 
szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet 

oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. 
W tym roku działania realizowane w ramach kampanii 
dotyczyły tematu szeroko pojętej „mowy nienawiści”. 
Kampanię zakończył „Marsz po moc”, który wyruszył 
11 grudnia sprzed budynku Starostwa Powiatowego 

i przeszedł ulicami Wodzisławia Śl. do I LO im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich, gdzie odbyła się konferencja. 
Zaproszonych gości, prelegentów oraz uczestników 
konferencji powitała Celina Uherek-Biernat, dyrektor 

Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Następnie 
głos zabrała członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera, 
która przedstawiła historię „Białej Wstążki” oraz przypo-
mniała jej podstawowe założenia, co stanowiło dosko-
nałe wprowadzenie merytoryczne do dalszej dyskusji. 
Prelekcje na temat mediacji, „mowy nienawiści” i praw 
człowieka wygłosili: Małgorzata Romańska – media-
tor, kurator sądowa oraz Krzysztof Kazek – pełnomoc-
nik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 
ds. Ochrony Praw Człowieka.

Jednym z już tradycyjnych elementów kampanii były roz-
grywki sportowe, które odbyły się pod hasłem „Sport bez 
agresji i przemocy”. Dlatego w czasie konferencji za udział 
w meczu piłki siatkowej uroczyście wręczono podzię-
kowania dla samorządowców, policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji i wychowanków Powiatowej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śl. Słowa 
podziękowania i uznania skierowano również do laure-
atów zorganizowanych w ramach kampanii konkursów. Do 
współpracy zaproszono bowiem młodzież szkół ponad-
podstawowych i podstawowych, którzy mieli za zadanie 
stworzyć plakat pod hasłem „STOP HATE” oraz napisać 
krótki tekst motywujący pod hasłem „Ważne słowa – 
słowa, które dają Moc”. Odbyły się też warsztaty profi-
laktyczne dotyczące prawidłowych postaw społecznych 
i uczących tolerancji. Konferencję zakończyły występy 
artystyczne uczniów I LO im. 14 Pułku Powstańców Ślą-
skich oraz uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Mszanie. 
Kampania „Białej Wstążki” odbywała się pod patronatem 
Starosty Wodzisławskiego Leszka Bizonia
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Znamy powiatowych mistrzów „królewskiej gry”
Za nami IX edycja Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego w Szachach. Frekwencja okazała 
się znakomita. Zapisanych było ponad 80 zawodników. Ostatecznie do rozgrywek przystąpiło 68 szachistów 
(w zeszłym roku 54). Najlepszym zawodnikiem okazał się 11 letni Jakub Seemann z MKSz Rybnik.

Mistrzostwa rozegrano już po raz kolejny w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Zawodom 
kibicował od początku do końca członek zarządu powiatu 
Jan Zemło, który wraz z sędzią głównym mistrzostw Jackiem 
Steblem honorował zwycięzców pucharami, dyplomami 
i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organiza-
tora imprezy – Powiat Wodzisławski.
Wartym podkreślenia jest fakt rosnącej popularności gry 
w szachy w naszym regionie. W tym roku większość zawod-
ników pochodziła z powiatu wodzisławskiego, ale wśród 
grających byli także szachiści z powiatu rybnickiego, Gli-

wic, Bytomia, Mikołowa, Jastrzębia Zdroju czy Raciborza. 
Tym razem zdecydowanie przeważali najmłodsi szachiści 
(w kategorii wiekowej 2010 i młodszych – 15 uczestników, 
a w kategorii 2006 -2009 aż 27). Najmłodszymi uczestnikami 
mistrzostw byli szachiści z rocznika 2011 (5 małych graczy). 
Najstarszy zawodnik miał 72 lata. Najlepszym zawodnikiem 
okazał się 11- letni Jakub Seemann z MKSz Rybnik.Turniej 
rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, 

w czterech kategoriach wiekowych. Po kilkugodzinnych 
zmaganiach wyłoniono zwycięzców.
Wyniki:
Rocznik 2010 i młodsi
1 miejsce – Łukasz Kordowski (UKS Ognisko Rydułtowy)
2 miejsce – Tymoteusz Hlubek (KSz Zefir Boguszowice)
3 miejsce – Wiktor Brocki (UKS Baszta Wodzisław Śląski)
Rocznik 2006-2009
1 miejsce – Jakub Seemann (MKSz Rybnik)
2 miejsce – Kamil Warchoł (UKS Pionier Jastrzębie Zdrój)
3 miejsce – Krzysztof Ciepły (UKS Baszta Wodzisław Śląski)

Rocznik 2002-2005
1 miejsce – Paweł Kotula (KS HETMAN Marklowice)
2 miejsce – Patryk Dembicz (MDK NR 1 Bytom)
3 miejsce – Hanna Bugaj (UKS Ognisko Rydułtowy) 
Rocznik 2001 i starsi
1 miejsce – Piotr Żyliński (UKS Ognisko Rydułtowy)
2 miejsce – Henryk Samborski (UKS Ognisko Rydułtowy)
3 miejsce – Krzysztof Wołyński (MKSz Rybnik)


