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Powiat Wodzisławski ponownie wśród 
najlepszych

Podczas trwającego w połowie września Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Wiśle sta-
rosta Leszek Bizoń w imieniu Powiatu Wodzisławskiego odebrał symboliczną statuetkę i list gratulacyjny 
za zajęcie przez nasz samorząd czwartego miejsca w Rankingu Powiatów Polskich 2020.

Ranking ZPP uchodzi za najbardziej 
obiektywne i prestiżowe zestawienie 
tego rodzaju w kraju. W edycji 2019 r. 
(za rok 2018) Powiat Wodzisław-
ski sklasyfikowany został na 5. miej-
scu. Wcześniej było to odpowiednio: 
piąte (za 2017  r.), trzecie (za  2016  r.) 
i szóste miejsce (2015 r.). Od kilku lat 
nasz samorząd lokuje się zatem bar-
dzo wysoko w klasyfikacji.

–  To duża satysfakcja, że mimo trud-
nego czasu epidemii utrzymaliśmy 
prorozwojowy kurs, czego potwier-
dzeniem były rekordowe wydatki 
na  inwestycje poniesione w  ubiegłym 

roku, a obecnie wynik rankingu. Rok do 
roku odnotowaliśmy duży przyrost – 
o niemal pięć tysięcy – liczby punktów 
rankingowych, dzięki czemu skutecznie 
obroniliśmy pozycję w klasyfikacji. Cie-
szą też wysokie miejsca naszych sąsia-
dów. Najważniejsze jednak jest to, by 
pamiętać, że pracujemy dla mieszkań-
ców, a nie dla rankingu. A tu wciąż jest 
bardzo dużo do zrobienia i  na tym się 
przede wszystkim skupiamy, zwłaszcza 
że przed nami trudne czasy – podkre-
śla starosta Leszek Bizoń.
Kryteria, którymi kieruje się komisja 
to  m.in. działania proinwestycyjne 
i  prorozwojowe; rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednostki samo-
rządu terytorialnego; rozwój społe-
czeństwa informacyjnego; rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego; pro-
mocja rozwiązań z  zakresu ochrony 
zdrowia i  pomocy społecznej; pro-
mocja rozwiązań z  zakresu eduka-
cji, kultury i  sportu; wspieranie dzia-
łań na rzecz społecznej gospodarki 
rynkowej; promocja rozwiązań eko-
energetycznych i  proekologicznych; 
współpraca krajowa i  międzynaro-
dowa oraz działania promocyjne.
Ranking prowadzony jest w podziale 

na sześć kategorii jednostek samo-
rządu terytorialnego: powiaty do 
60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 
do 120 tys. mieszkańców; powiaty 
powyżej 120 tys. mieszkańców; mia-
sta na prawach powiatu; gminy miej-
skie i  miejsko-wiejskie oraz gminy 
wiejskie. Kolejność na  liście wyróż-
nionych uzależniona jest od wyników 
osiąganych przez samorząd oraz od 
zrealizowanych działań. Ranking jest 
aktualizowany na bieżąco przez eks-
pertów w  trybie online i  trwa przez 
cały rok. Lider rankingu w danej kate-
gorii na koniec roku otrzymuje tytuł: 
Dobrego Polskiego Samorządu.

Dotychczasowe miejsca Powiatu 
Wodzisławskiego w rankingu 
powiatów powyżej 120 tys. 

mieszkańców:
• 2012 (za 2011 r.) – 16 miejsce,
• 2013 (za 2012 r.) – 16 miejsce,
• 2014 (za 2013 r.) – 11 miejsce,
• 2015 (za 2014 r.) – 5 miejsce,
• 2016 (za 2015 r.) – 6 miejsce,
• 2017 (za 2016 r.) – 3 miejsce,
• 2018 (za 2017 r.) – 5 miejsce,
• 2019 (za 2018 r.) – 5 miejsce,
• 2020 (za 2019 r.) – 4 miejsce,
• 2021 (za 2020 r.) – 4 miejsce.

Kolejne wsparcie dla powiatowych szpitali
Zarząd i Rada Powiatu Wodzisławskiego zdecydowały o przekazaniu PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śl., który zarządza szpitalami w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach, dotacji w wysokości 524 tys. zł. Środki 
zostaną zaangażowane w realizację projektu poprawy efektywności energetycznej obiektów szpitalnych.

To kolejne wsparcie dla powiatowych szpitali. Wcześniej 
Zarząd Powiatu udzielił PPZOZ pożyczki w wysokości 155 
tys. zł. Starosta Leszek Bizoń tłumaczył wówczas:

–  Dotrzymujemy danego słowa. Jako Powiat zobowiązali-
śmy się do sfinansowania wkładu własnego w projekcie i tak 
właśnie robimy – motywuje decyzję starosta.
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W przychodniach w Skrzyszowie i Rogowie 
znikną stare „kopciuchy”

Powiat Wodzisławski zrealizuje dwie kolejne inwestycje proekologiczne. Tym razem polegające na wymianie 
źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przychodni w Rogowie i Skrzyszowie. Stare 
kotły węglowe zastąpi nowa, ekologiczna instalacja gazowa. Łącznie na ten cel Powiat wyda 390 tys. złotych.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?
Wsparcie zostanie wykorzystane na wymianę zewnętrznej 
sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi 
i  regulatorami pogodowymi oraz termomodernizację 
budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. 
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2021. Więcej o  projekcie można przeczytać na 
stronie internetowej Powiatu lub PPZOZ.

Szpitale walczą o ekologiczne ciepło
Projekt polega na realizacji prac termomodernizacyjnych 
ograniczających straty ciepła oraz podnoszących spraw-
ność instalacji centralnego ogrzewania w  budynkach 
PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, w których 
prowadzona jest działalność medyczna oraz wspomaga-
jąca o  charakterze administracyjno-technicznym. Prace 
obejmą  m.in. docieplenie przegród budowlanych (stro-
podachy, ściany zewnętrzne, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej), montaż układów pomiarowych i automatyki 
pogodowej z zaworami regulacyjnymi na przyłączu sieci 
co. Dodatkowo w  obydwóch lokalizacjach prowadzona 
będzie modernizacja zewnętrznej sieci c.o. i c.w.u. przez 
wymianę rurociągów i  ich izolacji oraz modernizacja 
pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wymianą wymien-
ników ciepła z  armaturą i  układem regulacji. Obiekty 

w  Rydułtowach zyskają także na modernizacji kotłowni 
rezerwowej (wymiana technologii parowej na wodną). 
Efektem działań będzie spadek zużycia energii cieplnej 
i obniżenie kosztów eksploatacji budynków.
Inwestycją objęte są obiekty: Oddziału Pediatrycznego, 
laboratorium analitycznego, Pogotowia Ratunkowego, 
byłej administracji, warsztatu oraz archiwum Szpitala 
w  Rydułtowach, a  także budynki: administracji, byłego 
Oddziału Neurologii, dawnego klubu opieki nad dziećmi 
oraz byłej interny I w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. Aktualnie 
prowadzone są prace przy obiekcie byłego Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych nr 1 w Wodzisławiu Śl.

Pod koniec sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego 
podpisano umowy na wymianę źródeł ciepła i  instalacji 
centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Parkowej 
10 w Rogowie oraz przy ul. Wyzwolenia 10 w Skrzyszowie. 
W imieniu Powiatu umowy zawarł wicestarosta Tadeusz 
Skatuła oraz dyrektor Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami Grzegorz Stankiewicz.
Wykonawcą inwestycji w  Skrzyszowie jest wyłoniona 
w  przetargu firma MIKA Technika Grzewcza i  Sanitarna 
Michał Mika z  Radlina. Zakres robót obejmuje  m.in. 
demontaż instalacji centralnego ogrzewania oraz starej 
kotłowni węglowej, wykonanie wewnętrznej instalacji 
gazu wraz montażem kotła gazowego, montaż grzejni-
ków, zaworów termostatycznych, instalacji wentylacyjnej, 
a  także uzupełnianie tynków i  malowanie ścian. Łączny 
koszt inwestycji wyniesie ponad 184 tys. złotych.
W  Rogowie wykonawcą zadania będzie przedsiębior-
stwo „WIMAR” Spółka Jawna Wiesław i  Mariusz Słanina 
z  Radlina. Tutaj zakres robót obejmuje  m.in. demontaż 
kotła węglowego wraz z  osprzętem, demontaż przewo-
dów c.o  i  grzejników, montaż instalacji gazu, wydziele-

nie pomieszczeń kotłowni gazowej i montaż kotła gazo-
wego, montaż grzejników, zaworów termostatycznych, 
elektrycznych podgrzewaczy wody oraz prace tynkarskie 
i  malarskie. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 205 
tys. zł.
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Ruszają płatne staże dla absolwentów 
szkół branżowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. uruchamia nowy program dedykowany absolwentom szkół branżo-
wych, w ramach którego młodzież będzie mogła odbyć płatne staże podnoszące ich kompetencje zawodowe.

UCZNIOWIE BEZ PRAKTYK
Ze względu na pandemię uczniowie kształcący się 
w  szkołach branżowych nie mogli w  pełni realizować 
praktyk zawodowych. Nie mieli zatem możliwości pogłę-
bienia nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy 
oraz zdobycia dodatkowych umiejętności pożądanych na 
rynku pracy. Młodzi ludzie, nasyceni wiedzą teoretyczną, 
zostają wypuszczani ze szkół jako absolwenci, lecz z ogra-
niczonym przygotowaniem praktycznym.
– Czujemy niedosyt kształcenia zawodowego w części prak-
tycznej, ponieważ nasi pracodawcy przez obostrzenia i ogra-
niczania związane z COVID-19 byli wyłączeni z tego sytemu. 
Dlatego młodzież, która spędza czas u  pracodawcy, gdzie 
podnosi kwalifikacje i  umiejętności zawodowe, nie uczest-
niczyła w tym cyklu. Oczywiście nauczyciele starali się zdal-
nie nauczać w  miarę możliwości tych przedmiotów zawo-
dowych teoretycznych, które są takim początkiem drogi 
zawodowej, ale bez części praktycznej w  zasadzie nie ma 
fachowca – wyjaśnia naczelnik Wydziału Oświaty Staro-
stwa Powiatowego Katarzyna Zöllner-Solowska.
Z kolei Kornelia Newy, członkini Zarządu Powiatu resor-
towo odpowiedzialna za oświatę, zwraca uwagę, że 
chociaż nauczanie zdalne to nie to samo co nauka sta-
cjonarna w szkole, to  jednak szkoły Powiatu Wodzisław-
skiego poradziły sobie z tym świetnie, o czym świadczą 
wyniki matur. Inaczej wygląda to w przypadku praktycz-
nej nauki zawodu. – Niestety nauka praktyczna zawodu 
prowadzona w naszych szkołach w formie zdalnej nie speł-
nia tych wszystkich oczekiwań jakie mają władze, rodzice 
czy przedsiębiorcy – mówi członkini Zarządu.
WSPARCIE Z URZĘDU PRACY
Naprzeciw tym problemom wyszedł Powiatowy Urząd Pracy 
w Wodzisławiu Śląskim, który przygotował dla absolwentów 
szkół branżowych specjalną ofertę płatnych staży, które mają 
im pomóc w  nabyciu doświadczenia zawodowego, a  tym 
samym podnieść ich atrakcyjność na rynku pracy.
– Pomysł Powiatowego Urzędu Pracy o możliwości wykorzy-
stania formy stażu do podniesienia kwalifikacji i zrealizowa-
nia tej części praktycznej, której nam zabrakło w  systemie 
edukacji, jest bardzo dobrym pomysłem. Pomoże zarówno 
uczniom jak i pracodawcom, po pierwsze dalej nawiązywać 
współpracę na linii pracownik – pracodawca, po drugie dalej 
edukować w  poszczególnych aspektach kształcenia zawo-
dowego, a w konsekwencji wyuczyć sobie fachowca – mówi 
Katarzyna Zöllner – Solowska.
Jak wyjaśnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna 
Słotwińska-Plewka pomysł na wykorzystanie staży do 
zdobycia praktycznych umiejętności w  zawodzie zro-
dził się podczas monitorowania rynku pracy i  rozmów 
z pracodawcami.
– Wiele firm przez lockdown musiało ograniczyć działalność. 
Chodzi o takie branże jak fryzjerska, kosmetyczna czy gastro-
nomiczna, która najdłużej była zamknięta. To spowodo-

wało, że młodzież odbywająca tam praktyki nie miała moż-
liwości zrealizowania pełnego programu zajęć. Te osoby, nie 
z własnej winy, nie miały czasu nauczyć się tego, co powinien 
umieć uczeń, który staje się absolwentem szkoły branżowej – 
tłumaczy Anna Słotwińska-Plewka.
Pomoc dla tegorocznych i ubiegłorocznych absolwentów
Urząd Pracy zdecydował o  uruchomieniu zarówno dla 
tegorocznych jak i  ubiegłorocznych absolwentów szkół 
branżowych specjalnego programu, w  ramach którego 
będą mogli odbyć płatne, pięciomiesięczne staże oraz 
pięciomiesięczne prace interwencyjne.
– Staż, zgodnie z definicją, służy nabyciu doświadczenia zawo-
dowego. W  latach ubiegłych absolwenci szkół zawodowych 
takie doświadczenie zdobywali jako młodociani pracow-
nicy. Pandemia zaburzyła ten proces, czas praktyki znacznie 
się skrócił, uczniowie nie zdobyli wystarczających umiejętno-
ści praktycznych. Staż, który proponujemy umożliwi uzupeł-
nienie tego, czego zabrakło w  systemie. Oprócz 5-miesięcz-
nego stażu, podczas którego wynagrodzenie – stypendium 
– wypłaca urząd pracy, pracodawca, który po jego zakoń-
czeniu zatrudni stażystę na zasadzie prac interwencyjnych, 
przez kolejne 5 miesięcy otrzyma dofinansowanie do wyna-
grodzenia po 1200 zł miesięcznie. Ta forma pomocy dotyczy 
uczniów, którzy w  tym roku skończyli szkołę, ponieważ oni 
najdłużej wypadli z  normalnego trybu nauczania i  praktyk. 
Natomiast ubiegłoroczni absolwenci będą mogli skorzystać 
tylko ze staży. To są dwie formy, które chcemy zaproponować 
absolwentom szkół branżowych, mając nadzieję, że dzięki 
temu osoby te trafią bezpośrednio na rynek pracy – podsu-
mowuje dyrektor Słotwińska-Plewka.

Są środki na wsparcie 
rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w  Wodzisławiu Ślą-
skim informuje, że posiada jeszcze wolne środki na 
organizację form wsparcia dla osób bezrobotnych 
oraz pracodawców, tj. staże, prace interwencyjne 
czy bony na zasiedlenie, jak również dotacje na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wnioski można złożyć tradycyjnie w  kancelarii wodzi-
sławskiego Urzędu Pracy lub elektronicznie, wykorzystu-
jąc do tego celu elektroniczną skrzynkę podawczą, która 
dostępna jest na stronie: wodzislawslaski.praca.gov.pl 
Więcej informacji, szczegóły naborów oraz doku-
menty do pobrania można znaleźć na stronie: 
wodzislawslaski.praca.gov.pl/nabory-wnioskow. 
Zachęcamy do skorzystania z oferty!
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ZPSWR będzie mieć nowoczesną windę
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał 124 tys. zł z PFRON na zakup i montaż nowoczesnej windy 
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Pod koniec sierpnia w Sta-
rostwie Powiatowym podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

Już niedługo wodzisławski ZPSWR 
wzbogaci się o  nową i  funkcjo-
nalną windę. 20 sierpnia zawarto 
umowę z  wykonawcą robót, któ-
rym będzie konsorcjum firm: FUH 
„B.I.T.” Jerzy Brzoska z  Czernicy oraz 
Grupa MJM Spółką z  o.o  z  Czernicy. 
Koszt inwestycji wyniesie niespełna 
440 tys. zł, w tym 124 tys. zł to dofi-
nansowanie z  środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
W  imieniu Powiatu umowę podpi-
sał wicestarosta Tadeusz Skatuła, 
w  imieniu szkoły dyrektor Andrzej 
Skiba, a ze strony firmy – Jerzy Brzo-
ska. Obecna była także członkini 
Zarządu Powiatu Kornelia Newy. 
Zgodnie z  umową wykonawca ma 
czas na realizację zadania 150 dni od 
podpisania umowy.
Nowa winda zostanie zlokalizo-
wana wewnątrz budynku Zespołu 
Placówek Szkolno-Wychowawczo-

-Rewalidacyjnych w  Wodzisławiu 
Śl. i  będzie obsługiwać wszystkie 
jego kondygnacje. Kabina spełniać 
będzie wymogi dotyczące wymiarów 
dostępności dźwigów dla ludzi korzy-
stających z wózków inwalidzkich lub 
innych sprzętów ułatwiających poru-
szanie,  m.in. zawierać będzie sygna-
lizację optyczną i dźwiękową, umoż-
liwiającą łatwą identyfikację dźwigu, 
zarówno osobom niesłyszącym, jak 
i niewidomym.
Zostaną zastosowane oznaczenia 
wizualne oraz towarzyszący równo-
rzędnie komunikat głosowy infor-
mujący o  położeniu kabiny oraz 
otwieraniu i zamykaniu drzwi. Barwa 
i  jaskrawość drzwi przystankowych 
będzie kontrastowała z  wykończe-
niem ścian w  celu ułatwienia zloka-
lizowania wejścia do windy przez 
osoby niedowidzące/seniorów.
Przyciski (w tym przyciski z numerami 
pięter) w  windzie oznaczone będą 

alfabetem Braille’a. Winda będzie też 
wyposażona w  poręcz oraz lustro, 
które umożliwi użytkownikowi poru-
szającemu się na wózku inwalidzkim 
obserwowanie przeszkód znajdują-
cych się za nim, np.  podczas wyjeż-
dżania tyłem z kabiny.
To bardzo istotna inwestycja. Zespół 
Placówek Szkolno-Wychowaw-
czo-Rewalidacyjnych jest najwięk-
szą i  najważniejszą placówką dla 
dzieci i  młodzieży niepełnospraw-
nej intelektualnie w  stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, głębo-
kim, z  autyzmem oraz ze sprzężo-
nymi niepełnosprawnościami, w tym 
dla dzieci z  niepełnosprawnościami 
ruchowymi w  powiecie wodzisław-
skim. Nowa winda z pewnością ułatwi 
swobodne poruszanie się tych osób 
po wszystkich piętrach budynku. 
Podniesie zatem komfort przebywa-
nia w  szkole. Jest też kolejnym kro-
kiem w kierunku szkoły bez barier.

Korekta rozkładu komunikacji powiatowej
Ze względu na roboty drogowe na terenie Raciborza oraz uwagi pasażerów w niedzielę, 19 września, 
w komunikacji powiatowej organizowanej przez wodzisławskie Starostwo Powiatowe wprowadzone zosta-
ły korekty w rozkładzie jazdy.

Zmiany dotyczą ośmiu linii.
• linia nr 31 Wodzisław Śl. – Lubomia: 
w dni nauki szkolnej kurs z godz. 15:15 
został przyspieszony o  5 min wcze-
śniej, co oznacza, że autobus będzie 
odjeżdżał o 15:10; na tej linii pojawi się 
też nowy kurs o 16:10, a także dodat-
kowy kurs powrotny z  Lubomi – 
Wodzisławia Śl. o godz. 16:58;
• linia 34 Wodzisław Śl. – Bluszczów 
przez Turzę Śl., Gorzyce u  Rogów: 
pojawi się nowy kurs Gorzyce szkoła 
– Gorzyce Osiny o godz. 13:38, a auto-
busy do Gorzyczek/Kolonii Fryderyk 
będą odjeżdżać o 13:45 i 14:35; ponadto 
w dni nauki szkolnej kurs Kolonia Fryde-
ryk-Gorzyce Szkoła został wydłużony 
do Rogowa i odjeżdżać będzie o godz. 
8:17 (o 7 min. wcześniej niż dotychczas);
• Linia 36 Wodzisław Śl. – Jastrzębie-

-Zdrój przez Czyżowice, Łaziska, Goł-
kowice: skreślono kurs Gołkowice – 
Wodzisław Śl. o godz. 6:26;
• Linia 37 Wodzisław Śl. – Skrzyszów: 
skreślono kurs Skrzyszów – Wodzisław 
Śl. o godz. 16:00;
• Linia 38 Wodzisław Śl. – Gołkowice 
przez Skrzyszów i Godów: kurs Wodzi-
sław Śl. – Gołkowice Żabków o  15:37 
w  dni nauki szkolnej został skró-
cony do przystanku Gołkowice Celna 
i odjeżdżać będzie o 15 min wcześniej, 
tj. o godz. 15:22; dodatkowo zmieniły 
się godziny odjazdów kursów powrot-
nych z  Gołkowic do Wodzisławia Śl. 
w  dni nauki szkolnej na godz. 15:05, 
16:05, 17:30, a także o godz 18:22 (roz-
poczynający bieg w Godowie);
• Linia 40 Wodzisław Śl. – Racibórz: 
w  dni nauki szkolnej niektóre kursy 

z Raciborza odjeżdżać będą wcześniej, 
dotyczy to autobusów o 13:00 (o 5 min 
wcześniej) i 15:30 (o 10 min wcześniej 
niż dotychczas);
• Linia 41 Wodzisław Śl. – Lubomia: 
kurs z  Lubomi o  godz. 16:00 będzie 
rozpoczynać się o 5 min wcześniej, tj. 
o godz. 15:55;
• Linia 42 Wodzisław Śl. – Krzyżano-
wice: pojawi się dodatkowy kurs w dni 
wolne od nauki szkolnej na odcinku 
Nieboczowy – Wodzisław Śl. o 17:04.
Wszelkie zmiany w rozkładzie komuni-
kacji powiatowej organizowanej przez 
Starostwo Powiatowe w  Wodzisławiu 
Śl. zostały już opublikowane na stro-
nie rozklady.powiatwodzislawski.pl.
Zachęcamy do śledzenia zmian 
oraz do korzystania z  powiatowych 
autobusów.
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Wiemy, które drogi Powiat zgłosił 
do Funduszu Rozwoju Dróg

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego do przyszłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgłosił 
przebudowę ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim oraz ul. 1 Maja w Gołkowicach od skrzyżowania 
Strażackiej do skrzyżowania z ul. Celną. Z kolei do programu Polski Ład władze powiatu zgłosiły moder-
nizację drogi powiatowej 5036 S, tj. ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni.

W  ramach realizacji pierwszego zadania planuje się 
przebudowę ul. Czarnieckiego na długości ponad 
2 km. Szacunkowy koszt inwestycji ustalono na kwotę 
13,2 mln zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 
2022-2023.
Z kolei druga inwestycja zakłada przebudowę ul. 1 Maja 
na długości niespełna 400 mb. Szacunkowy koszt reali-
zacji tego to natomiast niemal 3 mln zł. Realizacja zada-
nia przewidziana jest jeszcze w 2022 r.
Starosta Leszek Bizoń wyjaśnia, że decyzja w sprawie 
wyboru dróg była konsultowana z  włodarzami miast 
i gmin podczas powiatowego konwentu. – O wyborze 
dróg decydowała gotowość dokumentacji niezbędnej do 
realizacji inwestycji, a  także pilność modernizacji – tłu-
maczy starosta. – Nie ukrywam, że liczę na podobny suk-
ces, jak w tym roku, gdy pozyskaliśmy dofinansowanie na 
obie zgłoszone przez nas inwestycje.

Przypomnijmy, że w  tym roku Powiat Wodzisławski 
pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9 mln zł 
na przebudowę ul.  Radlińskiej w  Wodzisławiu Śl. oraz 
kolejnego dwukilometrowego odcinka ul. Raciborskiej 
w Bełsznicy i Rogowie w gminie Gorzyce.
Niezależnie od Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
Powiat zgłosił do programu Polski Ład wniosek o dofinan-
sowanie przebudowy drogi powiatowej 5036 S ul. Karola 
Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni. Szacunkowa kosztory-
sowa wartość tej inwestycji to 14,8 mln zł, z czego wnio-
skowane dofinansowane to 14 mln  zł. Planowany ter-
min realizacji (w przypadku pozyskania dofinansowania): 
2022-2023.
Jeżeli zatem wszystkie wnioski powiatu zostaną rozpa-
trzone pozytywnie i  uzyskają wnioskowane dofinanso-
wanie to wartość tylko trzech inwestycji wyniesie ponad 
30 mln zł.

Na przejściach dla pieszych w Marklowicach 
będzie bezpieczniej

Powiat Wodzisławski – Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. pozyskał 153,5 tys. zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Wiosny Ludów w Mar-
klowicach. Równocześnie w ramach współpracy z władzami Gminy na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego 
i Krakusa oraz ul. Wiosny Ludów i Mokrej powstaną tzw. aktywne przejścia dla pieszych.

Na istniejącym przejściu dla pieszych przy ul. Wiosny 
Ludów, bezpośrednio w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2, 
przewidziano wykonanie wzbudzanej sygnalizacji świetl-
nej wraz z doświetleniem w technologii LED. Planowane 
jest zastosowanie sygnalizacji świetlnej acyklicznej, pra-
cującej w oparciu o system wykrywania ruchu w rejonie 
przejścia.
–  To kolejna inwestycja Powiatu w  poprawę bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na powia-
towych drogach, zwłaszcza osób pieszych – mówi starosta 
Leszek Bizoń, który przypomina, że podobne inwesty-
cje w  minionym roku Powiat Wodzisławski zrealizował 
w Godowie, Połomi i Gogołowej.
Dla wymuszenia zmniejszenia prędkości przez kierowców 
dojeżdżających do przejścia dla pieszych założono dodat-
kowo zastosowanie trybu „wszystko czerwone” („All 
Red”). Polega on na tym, że nawet gdy na skrzyżowaniu 
nie ma nikogo, to cały czas świeci się czerwone światło. 
Dopiero gdy kierowca dojeżdża do świateł, poruszając się 

z  obowiązującą na danym odcinku prędkością, zmienia 
się ono na zielone.
Szacowany koszt inwestycji to 192 tys., z czego pozyskana 
dotacja wynosi 80%, czyli 153 600 zł. Obecnie sygnaliza-
cja jest projektowana, a  termin jej realizacji to przełom 
2021-2022 r.
Z kolei przy ul. Karola Szymanowskiego w rejonie skrzy-
żowania z ul. Krakusa oraz przy ul. Wiosny Ludów w rejo-
nie skrzyżowania z ul. Mokrą mają zostać zlokalizowane 
aktywne przejścia dla pieszych. Przewidywany koszt 
przedsięwzięcia wyniesie około 50 000 zł. Zadanie będzie 
współfinansowane przez Powiat i Gminę. Termin realiza-
cji – do końca 2021 r. Obie inwestycje są w obecnie trakcie 
procedur związanych z zamówieniami publicznymi. – Bar-
dzo się cieszę, że dzięki bardzo dobrej współpracy z Gminą 
Marklowice i jej przedstawicielom w radzie powiatu jest moż-
liwe zrealizowanie kolejnej inwestycji podnoszącej poziom 
bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu – deklaruje 
starosta Leszek Bizoń.
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Remont ul. Grodzisko 
w Wodzisławiu Śl. 
coraz bliżej

Trwają przygotowania do realizacji kolejnej inwestycji 
drogowej na sieci dróg powiatowych. Mowa o remon-
cie nawierzchni ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śl.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania jest 
wyłoniona w przetargu firma Auto Trans Asfalty sp. z o.o. 
z Gierałtowic.
Drogowcy mają 70 dni od podpisania umowy na ukoń-
czenie zadania. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 698 tys. zł. 
W  ramach inwestycji zostaną wykonane nowe warstwy 
bitumiczne jezdni od skrzyżowania z  ul. Łużycką w  kie-
runku Baszty. Przebudowany zostanie też istniejący chod-
nik na odcinku, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa.
Co ważne, dzięki porozumieniu z  władzami Wodzisławia Śl. 
zakres inwestycji zostanie rozszerzony do kwoty 1 mln zł, co 
oznacza, że wyremontowany zostanie dłuższy odcinek drogi. 
Zakres prac zostanie zwiększony o  około 300-400  m, więc 
w sumie uda się zmodernizować około 1,2 km jezdni. Koszty 
inwestycji w całości pokryją z własnych budżetów samorządy 
Powiatu Wodzisławskiego i Miasta Wodzisławia Śl.

Wiadukt w Bluszczowie 
zamknięty dla ruchu

17 września rozpoczęły się zapowiadane prace 
na obiekcie mostowym w  Bluszczowie w  ciągu 
ul. Dworcowej i Kamieńskiej. Technologia robót 
zakłada całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu 
na czas prowadzenia robót.

Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Remontów Ulic 
i  Mostów SA z  siedzibą w  Gliwicach, która w  przetargu 
zaoferowała najkorzystniejszą cenę 1,5 mln zł. Niespełna 
połowa (700 tys.  zł) kosztów inwestycji zostanie sfinan-
sowana ze środków pozyskanych przez Zarząd Powiatu 
z  Ministerstwa Infrastruktury, ze  środków rezerwy sub-
wencji ogólnej. Resztę sfinansuje ze środków własnych.
Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego wia-
duktu i  budowę nowego z  wykorzystaniem części pod-
pory po stronie zachodniej. Po  przebudowie wiadukt 
zyska dwa pasy ruchu na jezdni oraz wydzielony chod-
nik dla pieszych, a  przede wszystkim zostanie zwięk-
szona jego nośność, która obecnie ze względu na zły stan 
konstrukcji jest ograniczona. Przewiduje się, że  roboty 
potrwają do 10 grudnia bieżącego roku.
Niestety, w  trakcie remontu ze sporymi utrudnieniami 
będą musieli liczyć się kierowcy przemieszczający się wia-
duktem. Z uwagi na zakres i przyjętą technologię robót, 
przebudowa wymagać będzie zamknięcia dla ruchu 
odcinka drogi powiatowej nr 5055S w Bluszczowie.
Za utrudnienia przepraszamy!

W Ekonomiku znają 
się na podatkach

Wodzisławski Zespół Szkół Ekonomicznych rozpoczy-
na rok szkolny z przytupem. Szkoła chwali się suk-
cesem w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podat-
kach. Cztery uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych 
z sukcesem zaprezentowały się w finale Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zorganizowa-
nego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych w Katowicach.

Finał konkursu odbył się 7 września 2021  r. na 
Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.
– Do ścisłej rywalizacji awansowały wszystkie nasze uczen-
nice Emilia Kałuża, Natalia Kozub, Aneta Stabla i  Paulina 
Wawrzyńczyk – mówi dyrektor szkoły Maria Lach.
Warto zaznaczyć, że łącznie do finału awansowało 27 
uczniów ze szkół w całej Polsce.
– Dziewczyny wykazały się doskonałą wiedzą z zakresu ogól-
nie pojętego prawa podatkowego, zawodu doradcy podat-
kowego czy poszczególnych podatków – dodaje Maria 
Lach.
Laureatkami Konkursu zostały: Paulina Wawrzyńczyk, 
która ostatecznie zajęła dziewiąte miejsce w Polsce oraz 
Natalia Kozub, która zajęła miejsce dziesiąte.

Miliony pozyskane 
na Raciborską

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał 
ok. 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na modernizację kolejnego odcinka ul. Raciborskiej 
w Bełsznicy i Rogowie w gminie Gorzyce.

To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2019 r., a pole-
gającej na kompleksowej modernizacji jednej z  głów-
nych dróg powiatowych na terenie gminy Gorzyce. 
Realizację kolejnego etapu ze względu na jego skalę roz-
łożono na dwa lata.
Tym razem przebudowany zostanie dwukilometrowy 
odcinek od skrzyżowania z  ul. Czyżowicką w  Bełsznicy 
do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. W ramach 
inwestycji konstrukcja jezdni zostanie wykonana od 
podstaw. Zostaną też przebudowane istniejące chod-
niki i  kanalizacja deszczowa. Przebudowie ulęgną 
także skrzyżowania z innymi drogami. Całkowity szaco-
wany koszt zadania to 13 mln 300 tys.  zł, z  czego 55% 
ma pochodzić z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Resztę sfinansują wspólnie z  własnych budżetów 
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To był wyjątkowy patrol na ulicach Wodzisławia Śl.
21 września, na finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Wodzisławiu Śl., w rejonie 
przejazdu kolejowego w ciągu ul. Bogumińskiej (DK78), na kierowców czekał wyjątkowy patrol, składający 
się z policjantów Komendy Powiatowej Policji, strażaków Komendy Powiatowej PSP oraz pracowników Sta-
rostwa Powiatowego. Zatrzymani kierowcy nie musieli się jednak obawiać mandatu czy innej formy kary.

W  ramach akcji „Road Safety Day” 
(Dni bezpieczeństwa na drogach), 
która jest organizowana w całej Euro-
pie podczas Tygodnia Zrównoważo-
nego Transportu, wodzisławscy poli-
cjanci i  strażacy przeprowadzili pod 
hasłem „Żyj i pozwól żyć innym” dzia-

łania, których celem jest poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
a  przede wszystkim kształtowanie 
prawidłowych zachowań użytkow-
ników dróg. Kierowcy mogli wziąć 
udział w zajęciach z udzielania pierw-
szej pomocy czy wypróbować narko- 
lub alkogogle imitujące postrzeganie 
świata pod wpływem substancji psy-
choaktywnych. Na  wszystkich cze-
kały też broszury informacyjne 
i edukacyjne, w tym elementy odbla-
skowe, a także okolicznościowe mate-
riały przygotowane przez wodzisław-
skie Starostwo. Patrol odwiedził  m.
in. wicestarosta powiatu wodzisław-
skiego Tadeusz Skatuła.
Korzystając z okazji, zapytaliśmy poli-
cjantów, czy kierowcy chętnie brali 
udział w akcji.
–  Wyszliśmy z  założenia, że nauka 
zawsze się przyda. Kierowcy chętnie 
zgadzali się na udział w akcji. Po pierw-

sze dlatego, że mogli się czegoś dowie-
dzieć. Po drugie nie musieli zapłacić 
mandatu – podkreślał Piotr Łyczko, 
zastępca naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Wodzisławiu Śl.
Policjanci zatrzymywali kierowców 
głównie za przewinienia w  rejonie 
przejazdu kolejowego, czyli igno-
rowanie momentu opuszczania 
i  podnoszenia zapór, wjeżdżanie na 
przejazd, gdy jeszcze świeciło się 
czerwone światło. Dodatkowo zwra-
cano uwagę na  to, czy kierowcy 
poruszają się pojazdami z  włączo-
nymi światłami.
Co warte podkreślenia, w  akcji brali 
w  niej udział nie tylko kierowcy 
zatrzymywani przez Policję, ale też 
wielu kierujących pojazdami, którzy 
z  własnej inicjatywy chciało sobie 
przypomnieć podstawowe zasady 
pierwszej pomocy itp. Części osób 
towarzyszyły dzieci. Dla  niektórych 
był to pierwszy kontakt z  policjan-
tami i strażakami w życiu.
W  krótkim czasie dwóch godzin, 
w  jakim przebiegała akcja, z  instruk-
taży, które prowadzili strażacy, sko-
rzystało kilkanaście osób. Dla niektó-
rych było to duże zaskoczenie, ale też 
– w  ich ocenie – świetna inicjatywa. 
Doceniali ją zwłaszcza kierowcy 
spoza naszego regionu, którzy pod-
kreślali, że w swoich miejscowościach 
o tego rodzaju akcjach nie słyszeli.

Jakie rady ma Policja dla 
uczestników ruchu drogowego 
w trudnym okresie jesieni?
–  Jesienią zwracamy uwagę przede 
wszystkim na stan techniczny pojaz-
dów, opony, światła, dostosowanie 

prędkości do warunków na drodze, 
zwłaszcza że o  tej porze roku bywa 
ślisko, pada deszcz, zaczęły spadać 
pierwsze liście, więc to powoduje, że 
droga hamowania jest dużo dłuższa 
i  to niebezpieczeństwo jest znacznie 
większe. Trzeba się więc przygotować 
już teraz do tych warunków jesienno-
-zimowych – tłumaczy Piotr Łyczko.

Co z pieszymi i rowerzystami?
– Pieszym zwracamy z kolei uwagę na 
to, aby byli widoczni na drogach. Przy 
szybko zapadającym zmierzchu czy 
też dłuższych porannych ciemnościach 
zalecamy, żeby nie tylko poza obsza-
rem zabudowanym, ale też w  obsza-
rach zabudowanych używali elemen-
tów odblaskowych, które teraz są 
przecież bardzo łatwo dostępne na 
ubraniach, na obuwiu czy jako akce-
soria. W  przypadku rowerzystów – 
podobnie jak z  pieszymi – ważna jest 
ich widoczność, stąd ważne nie tylko 
odblaski, ale też sprawne oświetlenie 
roweru. Gdy ktoś korzysta z  roweru 
rekreacyjnie zachęcamy, aby jesienią 
jeździł po ścieżkach i  szlakach rowe-
rowych oddalonych od ruchu dro-
gowego, zwłaszcza tam, gdzie jest 
on dość intensywny. Mamy przecież 
piękne trasy w terenach niezabudowa-
nych. Jeśli ktoś wykorzystuje rower do 
przemieszczania się po mieście, taka 
osoba w  sposób szczególny powinna 
zadbać o swoją widoczność na drodze, 
elementy bezpieczeństwa jak kask czy 
odblaski, a  także sprawność swojego 
roweru – wyjaśnia zastępca naczel-
nika lokalnej drogówki.
Od początku roku w powiecie wodzi-
sławskim miały miejsce 43 wypadki, 
w których 47 osób zostało rannych, 
a 3 zginęły.

Powiat Wodzisławski i  Gmina Gorzyce. Realizacja 
inwestycji planowana jest od końca bieżącego roku do 
połowy roku 2023.
– Jestem bardzo zadowolony, że nasze działania doprowa-
dziły do tego, że pozyskaliśmy środki na obie zgłoszone do 
programu inwestycje drogowe. To największa kwota pozy-

skana jednorazowo przez nasz powiat na pojedyncze zada-
nie drogowe na przestrzeni ostatnich lat, co tylko potwier-
dza, że ten zarząd bardzo mocny nacisk kładzie na poprawę 
infrastruktury drogowej w  powiecie. Świadczą o  tym cho-
ciażby rekordowe środki, jakie w  tej kadencji wydajemy na 
remonty dróg – podkreśla starosta Leszek Bizoń.
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Nowy rok szkolny rozpoczęty
1 września, w samo południe, w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śląskim odbyły się powiatowe uroczystości inaugurujące nowy rok szkolny 2021/2022. Naukę 
w szkołach Powiatu Wodzisławskiego wznowiło lub rozpoczęło 5745 uczniów, w tym ponad 1260 pierw-
szoklasistów. W sumie w tym roku szkolnym w powiatowych szkołach funkcjonować będą 253 oddziały.

Punktualnie w  samo południe uroczystym apelem 
i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęto nowy 
rok szkolny. Zainaugurował go w imieniu starosty Leszka 
Bizonia wicestarosta Tadeusz Skatuła, który powiedział, 
że po prawie dwóch latach obostrzeń, dzień ten trak-
tuje jako duże święto, nie tylko młodzieży i  nauczycieli, 
ale całej lokalnej społeczności. Z kolei naczelnik Wydziału 
Oświaty Katarzyna Zöllner-Solowska powiedziała, że 
wszyscy tęsknili za pełnymi korytarzami, dzwonkami, roz-
mowami na przerwach, spotkaniami po szkole.
W  uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
Powiatu, parlamentarzyści, przedstawiciel gmin, jed-
nostek powiatowych, dyrektorzy powiatowych szkół 
ponadpodstawowych, nauczyciele, którzy odebrali na 
uroczystości akt mianowania na wyższy stopień zawo-
dowy, przedstawiciele związków zawodowych, zapro-
szeni goście. Uczniowie uroczystości mogli oglądać 
zdalnie z sal lekcyjnych.
Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na podzię-
kowania dwóm dyrektorom, którzy zakończyli swoje 

kadencji. Byli to: Jacek  Stebel, który przestał pełnić 
funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Rydułtowach oraz Andrzej Skiba, odchodzący Dyrek-
tor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewa-

Wodzisławska „Budowlanka” pracuje 
nad laboratoryjną platformą cyfrową

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. wspólnie z uczelniami wyższymi z Estonii, Niemiec, Litwy, 
Rumunii oraz Polski pracuje nad platformą cyfrową, która ma wspierać zdalne ćwiczenia laboratoryjne 
z zakresu elektrotechniki, mechatroniki i automatyki.

Wszystko za sprawą kolejnej ini-
cjatywy w  ramach programu Era-
smus Plus, w  której wodzisławska 
szkoła bierze udział. Celem projektu 
jest opracowanie platform i  inter-
fejsów do  realizacji zajęć laborato-
ryjnych kluczowych przedmiotów 
dla  kształcenia w  zakresie elektro-
techniki, elektroniki oraz  mecha-
troniki, jak również lepsze wyko-
rzystanie istniejących laboratoriów 
przedmiotowych będących w zaso-
bach partnerów projektu. Inicjatywa 
zakłada również wykorzystanie 
technologii Virtual Reality w realiza-
cji zajęć dydaktycznych w  szkołach 
i  uczelniach. Te działania mają się 
przyczynić do wyrównywania szans 
edukacyjnych, zwłaszcza w  grupie 
osób o ograniczonej mobilności, jak 

np.  osoby z  niektórymi rodzajami 
niepełnosprawności.
Wodzisławska Budowlanka jest 
jedynym nieakademickim partne-
rem projektu. Poza nią bierze w niej 
udział Politechnika Śląska oraz Poli-
techniki z  Tallinna (Tallinna Tehni-
kaulikool), Wilna (Vilniaus Gedimino 
Technikos Universitetas), Timiso-
ary (Universitatea Politehnica Timi-
soara) oraz Giessen, Friedberg 
i  Wetzlar (Technische Hochschule 
Mittelhessen). Udział wodzisławskiej 
szkole w projekcie uczelni wyższych 
potwierdza wysoką jakość naucza-
nia w Zespole Szkół Technicznych.
Projekt będzie trwał do końca 
lutego 2023  r. Jeżeli na przeszko-
dzie nie stanie pandemia covid już 
w październiku planowane są warsz-

taty w  Wilnie. Na przełomie listo-
pada i grudnia odbędzie się wizyta 
studyjna w  Giessen, a  w  przyszłym 
roku w  Rumunii i  Estonii. Zgodnie 
z  planami przez cały okres reali-
zacji projektu uczniowie Budow-
lanki będą uczestniczyć w zajęciach 
edukacyjnych na Politechnice Ślą-
skiej. Całkowita wartość projektu 
to ok. 105 tys. zł.
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Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
świętował 20 lat działalności

Na początku września PODN w Wodzisławiu Śl. obchodził dwudziestą rocznicę istnienia. Z tej okazji Ośrodek 
odwiedził starosta Leszek Bizoń wraz Przewodniczącym Rady Powiatu Adamem Krzyżakiem oraz człon-
kami zarządu powiatu. Do PODN przybyli również przedstawiciele władz Powiatu poprzednich kadencji.

PODN został powołany 1 września 
2001 roku pod nazwą Powiatowy 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli, w struk-
turach Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Doradz-
twa Metodycznego. Od 2004 roku 
funkcjonuje jako samodzielna jed-
nostka. Mieści się w  budynku na 
os. 1 Maja 16. Celem ośrodka jest 
wspieranie rozwoju zawodowego 

nauczycieli oraz doradztwo pla-
cówkom oświatowym i  pedago-
gom. Od wielu lat organizuje kursy, 
szkolenia i konferencje tematyczne 

dotykające różnych obszarów dzia-
łalności szkół. Z jego oferty na prze-
strzeni roku korzysta średnio kilka 
tysięcy osób.
PODN w  Wodzisławiu Śl. jest zale-
dwie jedną z  trzech takich instytu-
cji w  województwie śląskim prowa-
dzonych przez samorządy szczebla 
powiatowego. Pozostałe ośrodki 
metodyczne prowadzone są przez 
samorząd wojewódzki. – To tylko 

wskazuje, jak wielką wagę przykłada 
Powiat Wodzisławski do jakości kształ-
cenia w szkołach – podkreśla starosta 
Leszek Bizoń.

Z  okazji jubileuszu władze powiatu 
złożyły serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które w  ciągu 
minionych dwóch dekad tworzyły 
PODN. – Za nienaganne wypełnia-
nie stojącej przed Państwem misji, 
za profesjonalizm, stałe inspirowa-
nie rozwoju zarówno nauczycieli, jak 
i  szkół, jak również za stałe rozwija-
nie kapitału ludzkiego i  kapitału spo-
łecznego w  naszym powiecie. Jestem 
przekonany, że gdyby nie PODN obraz 
szkół powiatu wodzisławskiego nie 
byłby kompletny – komplementował 
starosta.
Życzenia i  gratulacje złożyli również 
liczni przybyli goście, wśród których 
nie zabrakło parlamentarzystów, 
samorządowców, jak  i  przedstawi-
cieli środowisk oświatowych.

lidacyjnych w  Wodzisławiu Śląskim. Ich następcami 
zostali odpowiednio: Beata Pirogowicz (która od 1 
września pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w  Rydułtowach) oraz Józef Pierzga 
(który zajmuje stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w  Wodzisła-
wiu Śląskim).
Podczas spotkania władze powiatu złożyły gratulacje 
czterem pedagogom, którzy przeszli kolejne szczeble 
awansu i wręczyli im oficjalne akty nadania. Są to: Agata 
Chmielewska – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno-
-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w  Wodzisławiu Śląskim, 
Monika Nowik – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w  Wodzisławiu Śląskim, Adrian Przewoźnik – nauczyciel 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Pszowie i  Marek 
Sokół – nauczyciel Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Podczas akademii wręczono także sześciu dyrektorom 
szkół akty powierzenia stanowiska na kolejne kaden-
cje. Nominacje otrzymali: Danuta Mielańczyk – Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego,  Iwona Miler – Dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w  Wodzisławiu Ślą-
skim, Izabela Widera – Dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Pszowie, Wojciech Komorek – Dyrek-
tor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu 
Śląskim, Czesław Pieczka – Dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Jarosław Rudol – 
Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie.
Za zakończenie z  programem artystycznym wystąpili 
gospodarze, czyli uczniowie Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w  Wodzisła-
wiu Śląskim.


