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Zbiornik przeciwpowodziowy  
 

O budowie zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz" rozmawiali 23 kwietnia br. z wicewojewodą śląskim 
Wiesławem Maśką samorządowcy z terenu powiatów raciborskiego i wodzisławskiego. Spotkanie, którego go-
spodarzem był Starosta Raciborski Adam Hajduk, odbyło się w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Wicewoje-
woda Wiesław Maśka poinformował samorządowców o aktualnym stanie realizacji inwestycji budowy zbiornika 
"Racibórz": 

„Są pieniądze na finansowanie tej inwestycji. Mamy 505 mln euro, na inwestycje przeciwpowodziowe. Mam 
tu na myśli zbiornik "Racibórz" i tzw. wrocławski węzeł wodny. Obydwie inwestycje są ze sobą bardzo powiąza-

ne, bo jedna bez drugiej nie ma sensu. Koszt obydwu zadań zamyka się w kwocie 505 mln euro, a na samą budowę zbiornika 
"Racibórz" otrzymamy 250 mln euro. Są to środki europejskie, z budżetu państwa, ale również kredyty” - mówił wicewojewoda. 
 Wiesław Maśka poinformował również, że w tym roku mają być złożone wszelkie dokumenty związane z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę zbiornika "Racibórz", a inwestycja ma zostać zakończona do roku 2014. Zdaniem wicewojewody śląskiego, 
ten termin jest realny i zadeklarował jednocześnie, że ze swej strony zrobi wszystko, by dochować złożonych obietnic. 

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz" kosztować ma 1 mld 337 mln zł, czyli około 336 mln euro. Rząd zagwa-
rantował na tę inwestycję środki w wysokości 250 mln euro. Dotychczas na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 42,6 mln zł. 
Z tej kwoty inwestor, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wykupił 278 ha gruntów i 70 budynków, z czego 
32 budynki w samych Nieboczowach. Zbiornik "Racibórz" będzie miał powierzchnię 2.800 ha, z czego połowa to powierzchnia 
czaszy zbiornika, a połowa to obwałowania. Obecnie inwestor jest właścicielem 47,3% planowanej powierzchni obwałowań zbior-
nika i niecałych 10% projektowanej powierzchni czaszy zbiornika. Obecnie RZGW w Gliwicach czeka na pieniądze i uzyskanie 
decyzji środowiskowej. 
źródło: www.raciborz.pl  
 

Jastrzębie Zdrój wyróżnione 

Jastrzębie Zdrój otrzymało wyróżnienie w rankingu przygotowanym przez redakcję Gazety Prawnej 
wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego „Europejska gmina, 
europejskie miasto” za osiągnięcia w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.  

Wyróżnienie odebrał prezydent miasta Marian Janecki podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 kwietnia 
we Wrocławiu. Przedsięwzięcie miało na celu wskazanie, które z polskich gmin, miejscowości i miast notuje 
największe osiągnięcia w absorpcji środków z funduszy Unii Europejskiej. O kolejności miejsc w rankingu decy-
dowała wartość umów o wykorzystanie pieniędzy unijnych, jakie zostały już podpisane przez samorządy, a 

także inne instytucje w latach 2004-2006, w relacji do liczby mieszkańców. W ocenie brano też pod uwagę wielkości środków, 
jakie już zostały zrefundowane samorządom i instytucjom przez Unię Europejską. 
źródło:www.jastrzebie.pl 
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Biuletyn Informacyjny 

Zmiany w Biurze Związku  
 

Od początku maja tego roku Wojciech Maroszek przestał pełnić funkcję Dyrektora Biura 
Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Na łamach tego numeru redakcja 
Biuletynu Informacyjnego dziękuje w imieniu pracowników Biura Związku za kilkuletnią 
pracę na rzecz samorządów lokalnych Subregionu Zachodniego. 
 
Godów przystąpił do Związku  
 

Miło nam poinformować że z dniem pierwszego maja bieżącego roku 
nasz Związek powiększył się o kolejny samorząd terytorialny. Decyzją Rady 
Gminy  swój akces do stowarzyszenia wniósł Godów. Witamy serdecznie w 
naszym gronie. Więcej informacji o gminie Godów znajduje się na kolejnych 
stronach Biuletynu Informacyjnego.  
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"Zielona Oaza Kultur" 
 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu przygotowało stoisko Zie-
mi Raciborskiej na Międzynarodowe Targi Turystyczne "Silesia 
Tour Glob 2007", które odbyły się w dniach od 30 marca do 1 
kwietnia br. w katowickim "Spodku". 

Ziemia Raciborska przedstawiła swoją bogatą ofertę tury-
styczną pod hasłem "Zielona Oaza Kultur". Hasło promocyjne z 
jednej strony odzwierciedla piękne tereny leśne powiatu raciborskiego, a z drugiej strony wskazuje na bogatą historię regionu, 
którą kształtowały wpływy różnych kultur. Dużym zainteresowaniem zwiedzających targi cieszyły się oferty pobytów weeken-
dowych na Ziemi Raciborskiej, połączone z aktywną turystyką rowerową i kulturową. 

Przez 3 dni targowe rozdano ponad 5 tys. różnego typu folderów, map i ulotek. W sumie stoisko odwiedziło ponad 1 tys. 
osób. Wśród nich znaleźli się touroperatorzy, przewodnicy turystyczni, studenci turystyki, a przede wszystkim mieszkańcy aglo-
meracji śląskiej. 

Międzynarodowe Targi Turystyczne "Silesia Tour Glob 2007" to jedna z ważniejszych imprez turystycznych w Polsce. Zlokali-
zowana w samym sercu Śląska, skupia turystyczne oferty wystawców z całego świata i jest wspaniałą okazją do nawiązania licz-
nych kontaktów pomiędzy Polską a zagranicą. 

 
Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej  
 

W Raciborzu rozpoczyna swoją działalność Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej nakiero-
wany na wsparcie nowo powstałych przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności 
gospodarczej. 

Raciborski ośrodek oferuje zainteresowanym cztery punkty biurowe, które wyposażone są w meble, 
komputer, oprogramowanie i dostęp do internetu. Ośrodek zapewnia bezpłatne korzystanie przez okres 6 
miesięcy z pomieszczenia, mediów oraz dostępu do telefonu. Po półrocznym okresie działalności przedsię-
biorca może wnioskować o umożliwienie pozostania pod opieką ośrodka przez następne 6 miesięcy na spe-
cjalnych warunkach w pomieszczeniach „start-up”. Są to lokale, które należy na własny rachunek wyposażyć 
i zaopatrzyć w media . Warunkiem ulokowania przedsiębiorcy w ośrodku  lub lokalu przeznaczonym dla 

„start-upów” jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o współpracę transgraniczną z firmami z Republiki Czeskiej. 
Polsko-Czeski Ośrodek Współpracy Gospodarczej prowadzi Śląskie Towarzystwo Gospodarcze "Pro Europa" w Raciborzu. 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu 032 415 54 39 oraz 032 755  20 98 bądź pod adresem biuro@pro-europa.pl. 
 

O Aglomeracji raz jeszcze 
 

Na początku kwietnia bieżącego roku w Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się spotkanie poświęcone 
Aglomeracji Rybnickiej. Samorządowcy spotkali się, aby w kontekście powstającej ustawy metropolital-
nej podyskutować o możliwości powstania i funkcjonowania Aglomeracji Rybnickiej . W spotkaniu 
wzięli udział: Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sławo-
mir Kowalski,  parlamentarzyści z naszego regionu oraz przedstawiciele gmin i powiatów tworzących 
Aglomerację Rybnicką. 
      Zapisy obecnie powstającej ustawy metropolitalnej nadadzą szczególne prawa i obowiązki m.in. 
Aglomeracji Śląskiej. W trosce o zabezpieczenie interesów regionu przeprowadzono badania na temat 
struktury osadniczej w subregionie zachodnim. W wyniku tych prac powstał dokument pn. 
„Aglomeracja Rybnicka. Zarys typologii osadniczej”. Zgodnie z tym opracowaniem gminy subregionu 
zachodniego województwa śląskiego wraz z Pawłowicami i Zebrzydowicami tworzą typową aglomera-
cję policentryczną.  

 
Monografia Krzanowic 

 
Publikacja jest pierwszą monografią Krzanowic, ukazującą całościowo geografię terenu, bogactwo przyro-

dy, stosunki demograficzne, prehistorię, dzieje ważniejszych instytucji i zabytków, życie codzienne i zwycza-
je oraz złożoną historię trójkulturowego polsko - czesko - niemieckiego pogranicza tej części Górnego Śląska. 
W publikacji nie pominięto także odniesień do sąsiedniej czeskiej gminy Sudice. Książkę można zakupić w 
kasie Urzędu Miejskiego.  
źródło:www.krzanowice.pl 
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W dniu 27 kwietnia 2007 r. w Wodzisławiu Śląskim podpisano porozumienie subre-
gionalne w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Porozumienie 
wraz z uzgodnionym katalogiem propozycji projektów wybranych do realizacji umożliwi 
w drodze bezkonkursowej sięgnięcie samorządom po środki unijne. 
 „To wielki sukces wszystkich gmin i powiatów Subregionu Zachodniego, że udało nam się porozumieć i wspólnie ustalić 
projekty, które mogą uzyskać dofinansowanie w drodze bezkonkursowej. Sukces jest tym większy, że dotychczas uzgodnień 
takich nie osiągnął żaden subregion.”– powiedział Przewodniczący Związku Miasta Marian Janecki. 

Poniżej prezentujemy listę projektów do Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013. 

POROZUMIENIE  SUBREGIONALNE  
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16 kwietnia br. zakończony został 
II nabór wniosków o dofinansowanie 
pojedynczych projektów i programów 
do wszystkich priorytetów w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego (NMF). Nabór dotyczył 
dofinansowania dla alokacji w łącznej 
kwocie 176 895 000 euro. 

Ze wstępnych danych wynika, że 
złożono łącznie około 1200 wniosków. 
W priorytecie „Rozwój zasobów ludz-
kich…” złożono 84 wnioski. Obecnie 
trwa ocena wniosków, która dokony-
wana jest po stronie krajowej i po stro-
nie państw-darczyńców. Na podsta-
wie doświadczeń pierwszego naboru 
wniosków przewiduje się, że ocena 
wniosków może trwać łącznie ok. 12 
miesięcy. 

Związek wspólnie z gminami/
powiatami Subregionu Zachodniego 
złożył aplikację o dofinansowanie 
projektu pod nazwą „Ku nowoczesnej 
administracji samorządowej - pro-
gram szkoleń w gminach i powia-
tach Subregionu Zachodniego Woje-

WNIOSEK  „KU  NOWOCZESNEJ  ADMINISTRACJI  
SAMORZĄDOWEJ…” ZŁOŻONY .  CZEKAMY  NA  WERDYKT  

wództwa Śląskiego” w ramach prioryte-
tu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez 
promowanie wykształcenia i szkoleń, 
wzmacnianie w samorządzie i jego in-
stytucjach potencjału z zakresu admini-
stracji lub służby publicznej, a także 
wzmacnianie wspierających go proce-
sów demokratycznych”. Wartość złożo-
nego wniosku o dofinansowanie wynosi 
ponad 8 000 000 zł. 

Projekt zakłada przeprowadzenie w 
latach 2008 – 2010 programu szkoleń 
dla pracowników, mającego na celu 
znaczną poprawę jakości kwalifikacji 
kadry samorządowej w Subregionie 
Zachodnim. Planowane przedsięwzięcie 

pozwoli w krótkim czasie dokonać 
istotnego przeskoku ilościowego i jako-
ściowego pod względem poziomu wie-
dzy i umiejętności pracowników samo-
rządowych. W szerszej perspektywie 
przyniesie to efekty ekonomiczne, 
wzrost otwartości urzędów na społecz-
ność lokalną i sektor pozarządowy, 
wdrożenie nowoczesnych narzędzi za-
rządzania. 

Zapotrzebowanie gmin i powiatów 
na szkolenia pracowników administra-
cji publicznej zweryfikowano na pod-
stawie badania ankietowego, które sta-
nowiło wstępny sondaż uczestnictwa 
gmin/powiatów w projekcie. Zgłoszo-
no ponad 5700 osoboszkoleń. 

Projekt winien także przynieść 
wzrost zainteresowania pracowników 
samorządowych kształceniem ustawicz-
nym, wzrost poziomu samooceny 
urzędników oraz uruchomić mechani-
zmy optymalnego wykorzystania kadry 
dla potrzeb całego Subregionu. Projekt 
stanowi wsparcie rozwoju mechani-
zmów wymiany doświadczeń 
i współzaangażowania wśród jednostek 
samorządu terytorialnego Subregionu. 

GMINA  GODÓW—NOWY  CZŁONEK  ZWIĄZKU  
Na początku ma-

ja bieżącego roku 
gmina Godów zo-
stała przyjęta w 
poczet Członków 
Związku, których 
obecna liczba wyno-
si 25.  

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć iż, od początku bieżącego roku 
godowscy samorządowcy aktywnie 
działali przy tworzeniu Programu 
Rozwoju Subregionu Zachodniego na 
lata 2007 – 2013. 

Funkcję wójta gminy pełni Ma-
riusz Adamczyk, natomiast Przewod-
niczącego Rady Gminy Antoni To-
mas. 

Gmina Godów jest położona w 
południowo-zachodniej części woje-
wództwa śląskiego. Od południa 
graniczy z Czechami, z zachodu z 
gminą Gorzyce, od północy sąsiaduje 
z Wodzisławiem i Mszaną, zaś od 
wschodu z miastem Jastrzębie Zdrój. 
Gmina sąsiaduje także z Republiką 
Czeską. Obejmuje siedem sołectw: 

Skrzyszów, Gołkowice, Godów, Łazi-
ska, Krostoszowice, Skrbeńsko i Podłu-
cze. Zajmuje powierzchnię 3808 ha i 
liczy ponad 12 tyś mieszkańców. Pod 
względem ukształtowania geograficz-
nego jest częścią Wyżyny Śląskiej i sta-
nowi środkową część Kotliny Racibor-
sko-Oświęcimskiej. Teren gminy jest 
pagórkowaty opadający w kierunku 
zlewisk takich rzek, jak: Olza, Leśnica, 
Szotkówka i Piotrówka.  

Do walorów gospodarczych Gminy 
Godów należy zlokalizowana na terenie 
Skrzyszowa podstrefa Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, która zaj-
muje powierzchnię około 21 ha. W 
przyszłości przez część północną gminy 
zostanie poprowadzony odcinek auto-
strady A-1. 
 Początki osadnictwa na terenie dzi-
siejszej gminy sięgają - jak wykazały 
badania archeologiczne - przełomu IX i 
X wieku. Z kolei powstanie najstarszych 
sołectw w gminie, to znaczy Gołkowic, 
Skrzyszowa i Godowa, pisane kroniki 
datują na XIII wiek. Niestety, nieliczne 
istniejące zabytki pochodzą z okresu 

późniejszego. Są to dwa kościółki drew-
niane w Gołkowicach pod wezwaniem 
św. Anny, oraz w Łaziskach pod we-
zwaniem Wszystkich Świętych. 

Więcej informacji o gminie Godów 
można znaleźć na stronach: 
www.godow.pl, www.e-godow.pl 
 

Zdj. Wójt Mariusz Adamczyk 



 Znamy już zwycięzców lokalnego konkursu grantowego ogłoszonego w ramach programu „Działaj lokalnie 
V”. W tym roku ze wsparcia finansowego skorzysta dziesięć organizacji. Uroczystość wręczenia grantów odbyła się 
w piątek, 27 kwietnia o godzinie 14.00 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju. 
 Lokalny konkurs grantowy ogłosiło Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku we współpracy ze 
Związkiem Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, który decyzją Zarządu Związku wsparł przedsięwzię-
cie finansowo. Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Działaj lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem przedsięwzięcia jest 

aktywizowanie lokalnych społeczności do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspira-
cji mieszkańców małych miejscowości. Dotacje przyznano na projekty, które wynikają z potrzeb danej społeczności, przyczynią 
się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych, a także będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i in-
stytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych. 
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GRANTY  DLA  ORGANIZACJI  

P. ORGANIZACJA TYTUŁ PROJEKTU 
Kwota wnio-
skowana (zł) 

Kwota dofinan-
sowania (zł) 

 Duże miasta 

1. 
Rzymsko – Katolicka Parafia p.w. M.B. Ró-
żańcowej w Raciborzu – Sudole 

Zorganizowanie wielkanocnej procesji konnej w 
Raciborzu - Sudole 6 000,00 3 000,00 

2. 
Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacji 
Jastrzębie Zdrój Edukacja zdrowotna wieku dojrzewania 6 000,00 3 000,00 

3. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek Różowa bransoletka 3 840,00 1 200,00 

 Małe miejscowości 

4. TMR Grupa Artystyczna KONAR Nowe horyzonty GAK 5 670,00 4 600,00 

5. Stowarzyszenie Biuro Porad Obywatelskich I Ty możesz mieć swoje pasje   2 410,00 2 000,00 

6. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wymiennik   3 670,00 3 000,00 

7. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jose-
pha von Eichendorffa w Grzegorzowicach 

„Bądźmy bliżej” – projekt upowszechniania techno-
logii informacyjnej w środowisku wiejskim 6 000,00 4 800,00 

8. Ludowy Klub Sportowy „BUK” Rudy Sport i rekreacja – sposobem na integrację rodziny   6 000,00 4 800,00 

9. 
Gimnazjum nr 2 im. Karola Miarki w Świer-
klanach Dolnych Zdrowym być, to mądrzej żyć   6 000,00 4 800,00 

10 
Stowarzyszenie Moje Miasto w Rydułto-
wach 

Kontrol Alt Dilejt to dopiero początek  - szkolenia 
komputerowe dla seniorów w NGO   5 960,00 4 800,00 

      Suma: 36 000,00 

GOŚCIE  Z  REPUBLIKI  CZESKIEJ  

24 kwietnia gościli w Subregionie Zachodnim przedstawiciele czeskich mediów. Wizytę rozpoczęli od spotkania z 
Przewodniczącym Związku Marianem Janeckim. Następnie w siedzibie Podstrefy jastrzębsko – żorskiej KSSE S.A. zapoznali się z 
osiągnięciami i dalszymi zamierzeniami zarządu Strefy, które przedstawił wiceprezes Andrzej Zabiegliński. 
 Kolejne punkty objęły zwiedzenie terenów przemysłowych w Żorach. Następnie goście udali się na lotnisko sportowe w 
Rybniku – Gortatowicach, gdzie dyrektor Aeroklubu Ireneusz Boczkowski zaprezentował film o historii i osiągnięciach 
akrobatyki szybowcowej. Później zwiedzono stadion miejski w Rybniku, który dwukrotnie został nagrodzony „Żużlowym 
Oskarem” , jako najlepszy obiekt w kategorii sportów motorowych. 

W dalszej części odwiedzono Zespół Szkół Wyższych. Przedstawiciel 
Prezydenta Rybnika zaprezentował przybyłym, jak przekształcano i 
rewitalizowano obiekty poszpitalne, aż do stanu obecnego. Dzięki obecności 
dyrektora muzeum miejskiego Bogdana Klocha goście mogli uzyskać 
wyczerpujące informacje dotyczące historii miasta i regionu. Wizytę 
zakończono nad Zalewem Rybnickim - najcieplejszym akwenem wodnym na 
Śląsku, miejscem rozpoczynania i kończenia sezonu żeglarskiego w Polsce. 
Wizytę zorganizowali:  
1. Konsulat Generalny RP w Ostrawie 
2. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 
3. Rada Regionalna Syndykatu Dziennikarzy RC w Ostrawie  
4. Czesko – Polska Izba Handlowa w Ostrawie  
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AKTUALNE  KONKURSY  DOTACYJNE  
I. RegioStars 2008 - Nagroda za innowacyjne projekty w zakresie rozwoju regionalnego 

- RegioStars są ważne dla 268 regionów UE, ponieważ dają możliwość wybrania dobrych praktyk, zaprezentowania ich oraz 
dzielenia się nimi. Zgłoszenia przedstawiające poszczególne projekty do nagrody można wysyłać do 29 czerwca 2007 r. 
Ustanowienie nowych nagród odbyło się w Brukseli, podczas konferencji zatytułowanej „Regiony na rzecz zmian gospodar-
czych: umacnianie konkurencyjności poprzez innowacyjne technologie, produkty i dobrze prosperujące społeczności” (patrz 
IP/07/299), zorganizowanej przez Komisję Europejską wspólnie z Komitetem Regionów oraz francuski region Prowansja-
Alpy-Lazurowe Wybrzeże.  
- Nagrody te będą przyznawane projektom otrzymującym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go lub z przedakcesyjnych instrumentów pomocowych. Ponadto do nagrody można nominować projekty regionów europej-
skich objęte zarówno celem „konkurencyjność regionalna” i zatrudnienie oraz celem „konwergencja” w ramach nowej polity-
ki spójności na lata 2007 – 2013.  
- Termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2007 r.  
- Szczegółowe informacje dotyczące RegioStars oraz opublikowane przykłady dobrych praktyk można znaleźć na stronie 
http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/regiostars_en.htm  
- Szczegółowe informacje na temat polityki regionalnej można znaleźć na stronie internetowej 
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_en.htm   
- Szczegółowe informacje na temat inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych“ można znaleźć na stronie  
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm 

 
 
II. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ogłaszają konkurs Small Grants w ramach VI 
edycji Programu ENGLISH TEACHING (ET 2007) 

- Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem 
się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce 
- O dotację mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe, fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. miesz-
kańców. Dotacja może być przyznana na inicjatywy, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców 
- Projekty realizowane w ramach w/w Programu powinny mieć innowacyjny charakter i być nastawione na umożliwienie 
aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z żywym językiem - poza regularnymi zajęciami szkolnymi; umożliwiać nauczycie-
lom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. „aktywnych metod nauczania”, i 
wykorzystywanie w nauczaniu języka obcego programów komputerowych i Internetu; zapewniać dzieciom i młodzieży w 
danej gminie/powiecie jak największą dostępność do nauczania języka angielskiego poprzez m.in.: włączanie w projekty 
społeczności lokalnych, innowacje organizacyjne umożliwiające dostęp do nauki języka angielskiego dzieciom z lokalnej spo-
łeczności, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego w gminie/powiecie. 
- Więcej informacji na stronie http://www.englishteaching.org.pl/index/ 

 
 
III. Ruszył konkurs EkoFundusz na oszczędność energii w systemach grzewczych. Laureaci otrzymają dotację w wysokości 30 - 
50 % kosztów przedsięwzięcia. 

- W ramach konkursu dofinansowane zostaną przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki samorządowe, budżetowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorstwa ciepłownicze, mające na celu modernizację systemów ogrzewczych poprzez 
zastosowanie energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii zarówno w fazie wytwarzania, przesyłania jak i 
użytkowania ciepła, które prowadzą do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
- W konkursie mogą brać udział jedynie projekty dotyczące kompleksowej modernizacji zamkniętych systemów ogrzew-
czych, składających się ze źródła lub źródeł ciepła (indywidualne paleniska, kotłownie, elektrociepłownie, grupowy węzeł 
ciepłowniczy), sieci dystrybucyjnej i odbiorców. Modernizacji powinny podlegać wszystkie trzy elementy systemu (źródło, 
sieć i odbiorcy). Konkurs przeznaczony jest dla systemów ogrzewczych o istniejącym zapotrzebowaniu na moc cieplną 
(przed modernizacją) w granicach 1 – 50 MWt. W przypadku, gdy zamierza się w projekcie zbudować kotłownię na bioma-
sę, jako podstawowe źródło ciepła, zastępującą kotłownię na paliwa kopalne, dolna granica zapotrzebowania na moc cieplną 
kwalifikowana do konkursu, jest obniżona do 500 kW.  Projekt po stronie odbioru (termomodernizacja budynków) musi 
obejmować użytkowników energii zamawiających, co najmniej 50 % mocy pochodzącej ze źródeł ten system zasilających 
- Do konkursu nie będą przyjmowane projekty, w których po modernizacji źródła ciepła podstawowym paliwem będzie olej 
opałowy. Preferowane będą natomiast te projekty, w których zastosowane będą odnawialne źródła energii lub układy skoja-
rzone 
- Termin składania wniosków mija 1 października 2007r. 
- Więcej informacji na stronie http://www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm 

 
 
 



IV. 1 lipca rozpoczyna się II edycja europejskiego konkursu Energy Trophy, w której - jak przewidują organizatorzy - weźmie 
udział około 450 przedsiębiorstw i instytucji z 18 krajów.  

- W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które posiadają budynek wykorzystywany do celów biurowych. Dla 
danego budynku zużycie energii elektrycznej i cieplnej powinno być mierzalne i udokumentowane również za okres ostat-
nich 2-3 lat 
- W pierwszej rundzie konkursu, w latach 2004-2005, uczestniczyło 38 przedsiębiorstw i instytucji z sześciu krajów. W tym 
czasie wprowadziły one szereg działań, które pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii średnio o 7% w ciągu roku. Zwy-
cięzca konkursu uzyskał oszczędności rzędu 30% w ciągu roku.  
- Nagrodę otrzyma to przedsiębiorstwo, które zaoszczędzi najwięcej energii w jednym budynku administracyjnym 
(biurowym) w ciągu jednego roku, poprzez zmianę zachowań pracowników. Dopuszczalne będą niewielkie, nisko-kosztowe 
działania, jak wprowadzenie energooszczędnych żarówek, regulatorów, przeprowadzenie małych audytów. Nie można 
będzie natomiast przeprowadzać działań renowacyjnych czy termomodernizacyjnych 
- Przewidywane są atrakcyjne nagrody w wielu kategoriach, między innymi:  
1. najwyższa procentowo wartość zaoszczędzonej energii na poziomie europejskim,  
2. najwyższa procentowo wartość zaoszczędzonej energii w poszczególnych krajach,  
3. najbardziej efektywny program informacyjny / kampania promocyjna motywująca pracowników do oszczędność energii 
biurze  
- Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali zamykającej część konkursową w Brukseli 
- Więcej informacji na stronie http://www.samorzad.pap.pl/?

dzial=strgl&poddzial=granty_i_konkursy&d=705021030260088 
 
V. 25 kwietnia br. rozpoczęła się II edycja konkursu „Ludzka twarz EFS”, który jest skierowany do dziennikarzy prasowych, 
telewizyjnych oraz radiowych. Organizatorem jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej. 

- Celem konkursu jest pokazanie, w jaki sposób pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do zwykłego czło-
wieka i zmieniają jego życie 
- Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt pt. 
"Ludzka Twarz EFS" - Priorytet 3 - Działanie 3.2 c Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  
- Więcej informacji na stronie www.ludzkatwarzefs.pl 

 
VI. 12 kwietnia 2007 r. rozpoczęła się tegoroczna edycja programu Rzeczpospolita internetowa – inicjatywy realizowanej przez 
Fundację Grupy TP oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Łączna wartość dofinansowania w latach 
2006-2007 wynosi 5,7 miliona złotych.  

 - Celem Programu jest wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach słabych ekonomicznie 
oraz kreowanie postaw obywatelskich i budowanie społeczeństwa informacyjnego 

- Wnioskodawcami mogą być gminy wiejskie, które zawiążą Grupę Działania, skupioną wokół: szkoły, działającej w gminie 
organizacji pozarządowej lub biblioteki publicznej 
- Projekty muszą być związane z jedną z trzech kategorii tematycznych:  - edukacja i rozwój  - nasz region  - integracja i tole-
rancja 
- Najlepsi mogą otrzymać aż 30 tysięcy złotych na realizację swoich pomysłów. Z każdej gminy wiejskiej można złożyć jeden 
projekt. 
- Termin składania wniosków upływa 12 czerwca br. 
Więcej informacji na stronie http://www.samorzad.pap.pl/?dzial=strgl-granty_i_konkursy&d=704161004051321 
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ATRAKCJE  TURYSTYCZNE  SUBREGIONU  ZACHODNIEGO  

ZABYTKI  RACIBORZA   
Racibórz położony jest na polsko-

czeskim pograniczu, w pobliżu Bramy 
Morawskiej. To najstarszy ośrodek miej-
ski województwa śląskiego, z bogatym 
dziedzictwem kulturowo-historycznym. 
Ponad tysiącletnia historia zapisała się 
zabytkami architektury i sztuki z pra-
wie wszystkich epok. Część z nich, za-
chowana do dziś, stanowi o szczegól-
nym kolorycie miasta. Racibórz otacza 
unikalna przyroda, której zachowaniem 
zajmuje się utworzone przez Polską 
Akademię Nauk, pierwsze na Śląsku 
Arboretum.  

Warto również wspomnieć o prze-
pięknym leśno-stawowym rezerwacie 
przyrody Łężczok, stanowiącym frag-
ment Cysterskich Kompozycji Krajobra-
zowych. Unikalnej przyrody nie brakuje 
również w centrum miasta, którego 
ozdobą jest najdłuższa w Europie „aleja 
leszczyny tureckiej”.  

W raciborskim muzeum, zobaczyć 
można takie osobliwości jak najstarszy 
w Polsce późnogotycki piec kaflowy z 
końca XV w., odnaleziony na terenie 
piastowskiego zamku. Szczególną 
atrakcją muzeum jest mumia Egipcjanki 
sprzed ponad 2000 lat, przywieziona do 
Raciborza w połowie XIX w., a podomi-
nikański kościół obecnie siedziba mu-
zeum, stanowi największą w Polsce 
nekropolię Czeskich Przemyślidów.  

Na terenie zamku piastowskiego 
datowanego na XIII w. podziwiać moż-

na kaplicę zamkową - perłę śląskiego 
gotyku, porównywaną często do pary-
skiej Saint Chapelle. Mniej znanym fak-
tem z historii jest to, że właśnie w Raci-
borzu zapisano uchodzące za najstarsze 
z zachowanych i napisanych w języku 
polskim zdań: „gorze szą nam stało” 
czyli "Gorzej się nam stało", datowane 
na I poł. XIII w. Te słowa, wypowie-
dział Książe Henryk Pobożny, w obli-
czu klęski w bitwie z Tatarami pod Le-
gnicą.  

W 1241 r. gród raciborski dwukrot-
nie stawił czoła nawałnicy tatarskiej, 
której uległ nawet Kraków! Jeśli szu-

kasz miejsca przyjaznego, spokojnego i 
pięknego to na pewno znajdziesz je w 
Raciborzu, który ma wiele zalet miasta, 
a nie ma jeszcze jego wad.  

Turystów i podróżnych przywita 
tutaj dobrze przygotowana baza hotelo-
wa, smaczna kuchnia z miejscowymi 
specjałami i dobre zaplecze kulturalno – 
rozrywkowe i rekreacyjno – sportowe. 
Wszystkich uprzejmie zapraszamy, a 
tych, którzy zdecydują się odwiedzić 
Racibórz, zapewniamy o niekończącej 
się serdeczności i gościnności jego 
mieszkańców. 
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Zdj. Fragment murów obronnych  

Zdj. Krzyż pokutny przy kościele parafial-

Zdj. Deptak  przy raciborskim rynku 

Zdj. Raciborski rynek   Zdj. Kaplica  zamkowa  
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ZAPOWIEDZI   

Związek Su-
bregionu Za-
chodniego z 
siedzibą w 
Rybniku oraz 
Urząd Miasta 

Wodzisławia Śląskiego serdecznie za-
praszają na „Polsko – Czeskie Forum 
Gospodarcze“ - międzynarodową kon-
ferencję dla przedsiębiorców. Jest ona 
organizowana przy współpracy z Cze-
sko – Polską Izbą Handlową w Ostrawie 
i Forum Firm Miasta Radlin.  

Odbędzie się  w Wodzisławiu Ślą-
skim w hotelu „Amadeus” przy ulicy 
Jastrzębskiej w dniu 18 maja 2007r. Po-
czątek konferencji przewidziano na go-
dzinę 11.00. 

W trakcie spotkania omówione zo-
staną zagadnienia współpracy gospo-
darczej z Republiką Czeską. Poruszone 
zostaną także tematy związane z zakła-
daniem firmy w Czechach i w Polsce, 
wewnątrzwspólnotowym nabywaniem 
towarów i usług. W programie przewi-
dziana jest dyskusja, podczas której 

wykładowcy odpowiedzą na pytania 
uczestników.  

W przypadku zainteresowania pro-
simy formularza zgłoszeniowego do-
stępnego w Biurze Związku mail:  
biuro@subregion.pl; fax: 032 4222446 

Prosimy o w miarę niezwłoczne 
potwierdzenie udziału, gdyż z uwagi 
na ograniczoną ilość miejsc ważna jest 
kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu 
jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (EFRR)Program 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 
IIIA Czechy - Polska - Fundusz Mikro-
projektów w Euroregionie Silesia oraz 
budżetu Pańśtwa.  

W niedzielę 27 maja br. o godz. 17.00 
w Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej 
w Rudach zainaugurowany zostanie, 
już po raz dwunasty, Festiwal „Muzyka 
w starym opactwie”. Organizatorami 

spotkań z muzyką religijną są: Diecezjal-
ne Sanktuarium Matki Bożej w Rudach 
oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gli-
wicach. 

Festiwal zainaugurują Dyplomanci 
Studium Muzyki Kościelnej w Gliwi-
cach. 

27.05.2007 – Dyplomanci Studium 
Muzyki Kościelnej w Gliwicach 

17.06.2007 – Adam Szczepański 
(Tarnowskie Góry) - organy 

22.07.2007 – Tomasz Kalisz 
(Warszawa.) - organy 

26.08.2007 – Mariola Brzoska 
(Gliwice – Zawada Ks.) - organy 

23.09.2007 – Brygida Tomala 
(Katowice - Babice) - organy 

21.10.2007 – Młodzieżowy Chór 
„Resonans Con Tutti” z Zabrza - dyr. 
Waldemar Gałązka 
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⇒ II Polsko—Czeskie Forum Gospo-
darcze  

⇒ Muzyka w starym opactwie 2007 


