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Kolejny nowy ambulans dla szpitala
Zespół Ratownictwa Medycznego Szpitala w Rydułtowach wzbogacił się o nową karetkę. Samochód został za-
kupiony dzięki dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Wojewodę Śląskiego.

W listopadzie ubiegłego roku podję-
to decyzję o przeznaczeniu 4 mln zł 
na zakup ambulansów w woje-
wództwie śląskim. Jeden z nich tra-
fił na stan Szpitala w Rydułtowach. 
Specjalistyczny samochód sanitar-
ny marki Mercedes-Benz został za-
kupiony w grudniu. Kosztował 431 
tys. zł, z czego 400 tys. przekazał 
Śląski Urząd Wojewódzki, a 31 tys. 
dołożył szpital. – W sumie 10 nowo-
czesnych ambulansów trafiło do szpi-

tali w województwie śląskim. Tabor 
należy sukcesywnie wymieniać. Oczy-
wiście jeszcze trochę starych karetek 
pozostało, ale będziemy starali się, aby 
w najbliższych latach również kolejne 
ambulanse dla naszego województwa 
oraz pogotowia ratunkowego kupo-
wać – wyjaśnia wojewoda śląski, Ja-
rosław Wieczorek.
Ambulans jest bardzo bogato wy-
posażony. Posiada m.in. zestaw 
materacy podciśnieniowych, defi-

brylator Lifepak 15 z modułem do 
teletransmisji EKG, pompę strzy-
kawkową oraz respirator transpor-
towy. To już kolejna karetka dla 
powiatowych szpitali. – W ubie-
głym roku dzięki wsparciu lokalnych 
samorządów udało się zakupić dwie 
karetki, czyli w jednym roku do szpi-
tali w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach 
trafiły trzy samochody. To jest duży 
sukces, ale chcielibyśmy doposażyć 
szpitale również w tym roku i po-
zyskać kolejną karetkę – deklaruje 
starosta wodzisławski, Ireneusz 
Serwotka. 
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Powiat Wodzisławski najlepszym 
samorządem w subregionie!
Powiat Wodzisławski jako jedyny samorząd z terenu subregionu za-
chodniego województwa śląskiego znalazł się w czołówce prestiżo-
wego rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. 
W ogólnopolskim zestawieniu zajął wysokie 6. miejsce w kategorii 
„powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców” i potwierdził, że należy do 
ścisłej czołówki krajowej samorządów terytorialnych.

Wśród powiatów z województwa śląskiego w pierwszej 
dziesiątce rankingu sklasyfikowane zostały aż cztery samo-
rządy. Wyżej od naszego uplasował się tylko Powiat Cieszyń-
ski. Niżej jest powiat bielski i zawierciański. Co ważne, Powiat 
Wodzisławski jest jedynym samorządem z terenu subre-
gionu zachodniego, który znalazł się w pierwszej dziesiątce 
rankingu w swojej kategorii. Nie udało się to żadnej gminie, 
miastu czy miastu na prawach powiatu (Rybnik w rankin-
gu powiatów grodzkich jest 12, a Żory i Jastrzębie-Zdrój ex 
aequo – 34).
Przypomnijmy, że Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin 
prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na 
zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszyst-
kich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest 
też jedynym zestawieniem samorządów zarządzanym na 
bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Eksperci oceniają 
samorządy według kilkudziesięciu kryteriów dotyczących 

działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, rozwiązań 
poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjono-
wania jednostki samorządu terytorialnego, rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacniania sys-
temów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocji 
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocji 
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współ-
pracy krajowej i międzynarodowej, a także działań promo-
cyjnych. Kolejność w rankingu uzależniona jest m.in. od osią-
ganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów 
i wyników uzyskanych w ocenianych obszarach działalności.
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jed-
nostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. miesz-
kańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty 
powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Drogowe plany remontowe powiatu na 2017 rok
Prawie 15 mln zł zaplanowano w tegorocznym budżecie na remonty dróg powiatowych, czyli najwięcej w ciągu 
ostatnich lat. W sumie ma zostać zmodernizowanych ok. 12 km ciągów drogowych.

Najważniejsze zadania drogowe zaplanowane przez Powiat 
Wodzisławski to:
– przebudowa ulicy Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl. (4 mln zł),
– przebudowa ulicy Piotrowickiej w Skrbeńsku (1,5 

mln zł),
– kontynuacja przebudowy ulicy K. Miarki w Pszowie 

(trwają ustalenia z miastem w sprawie zakresu rzeczowe-
go i finansowego zadania),

– dotacja na przebudowę ulicy Matuszczyka w Wodzisła-
wiu Śl. (2 mln zł),

– remont ulicy Asnyka i Raciborskiej w Lubomi,
– przebudowa ulicy Korfantego – Hallera – Rydułtow-

skiej w Radlinie (700 tys. zł),
– remont kolejnych odcinków ulic Radlińskiej (od ronda 

w kierunku ulicy Leszka), Letniej i Kopernika (od prze-
jazdu kolejowego do wiaduktu, z przebudową skrzyżo-
wania) w Wodzisławiu Śl.,

– przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Powstań-
ców w Godowie (realizacja zadania uzależniona od uzy-
skania dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa).

Jak zaznacza Leszek Bizoń, członek Zarządu Powiatu, 
przedstawione inwestycje drogowe są planami, więc mogą 
pojawić się zmiany lub korekty. – Chciałbym zwrócić uwagę, 
że to tylko przykładowe, najważniejsze inwestycje, bo jest ich 
znacznie więcej. W tej chwili z gminami powiatu mamy uzgod-
nioną realizację zadań na kwotę ponad 3 mln zł – podkreśla 
Bizoń.

 
Plany zostały przedstawione podczas konferencji prasowej
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Kolejne miliony na walkę o czystsze powietrze w powiecie
Powiat Wodzisławski pozyskał ponad 3 mln zł unijnego wsparcia na kolejne termomodernizacje obiektów uży-
teczności publicznej.

Za kwotę ok. 3,1 mln zł (z czego 2,6 mln 
sfinansuje Unia Europejska) zmodernizo-
wane zostanie źródło ciepła w Domu Po-
mocy Społecznej w Gorzycach. Zadanie 
obejmie likwidację obecnej kotłowni na 
rzecz kaskady czterech kotłów konden-
sacyjnych gazowych wraz z modułem 
kogeneracyjnym (urządzeniem wytwa-
rzającym zarówno ciepło, jak i energię 
elektryczną) i kolektorami słonecznymi 
umiejscowionymi bezpośrednio na bu-
dynkach. Według szacunków pozwoli to 
na zmniejszenie zużycia energii o jedną 
piątą. Do atmosfery trafi też o prawie 260 
ton rocznie mniej gazów cieplarnianych.

Drugim przedsięwzięciem jest termo-
modernizacja budynku byłego ośrodka 
zdrowia w Wodzisławiu Śl.-Jedłowniku 
przy ul. Wolności, w którym aktualnie 
powstają mieszkania chronione dla 
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. W ramach inwestycji, która 
kosztować będzie ok. 644 tys. zł (z cze-
go ok. 60% pochodzić będzie z Re-
gionalnych Inwestycji Terytorialnych), 
ocieplone zostaną ściany i dach, wy-
mieniona kotłownia i instalacja central-
nego ogrzewania oraz stolarka okienna, 
a na dachu staną kolektory słoneczne 
w celu wykorzystania energii słonecz-

nej do podgrzewania ciepłej wody. 
Dzięki przedsięwzięciu emisja dwutlen-
ku węgla zmniejszy się o 116,38 t/rocz-
nie, a pyłu zawieszonego PM10 o pra-
wie pół tony. Roczne zużycie energii 
w budynku będzie też mniejsze o po-
nad 1626 Gj.

Pracodawco. Wyszkol pracownika za darmo!
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłosił nabór wniosków o dofinan-
sowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie: od 27 lutego 
do 8 marca 2017 r. Limit środków będących w dyspozycji 
urzędu to 582,4 tys. zł. Pracodawca w jednym naborze może 
złożyć maksymalnie jeden wniosek wraz z załącznikami. 
Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatry-
wane. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski 
pracodawców, które są kompletne oraz nie wymagają uzu-
pełnień i dodatkowych wyjaśnień.
Wysokość wsparcia wynosi:
•	 w	przypadku	mikroprzedsiębiorstw	–	100%	kosztów	kształ-

cenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętne-
go wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

•	 w	przypadku	pozostałych	pracodawców	–	80%	kosztów	
kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% 
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego 
uczestnika.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego w roku 2017 r.:
1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sekto-

rach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka 
magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zi-
dentyfikowanych w danym powiecie lub województwie 
zawodach deficytowych;

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą 
udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat 
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-

rakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury 
pomostowej.

Sposób rozpatrywania wniosków:
•	 Każdy	ze	złożonych	wniosków	musi	spełniać	kryteria	obli-

gatoryjne.
•	 Kolejność	przyznawania	środków	zależeć	będzie	od	licz-

by spełnionych kryteriów fakultatywnych.

Kryteria brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosków:
Kryteria obligatoryjne:
•	 Zgodność	dofinansowywanych	działań	z	ustalonymi	prio-

rytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.
•	 Koszty	 usługi	 kształcenia	 ustawicznego	 wskazanej	 do	

sfinansowania za środków KFS w porównaniu z koszta-
mi podobnych usług dostępnych na rynku (jednostkowa 
cena kształcenia zostanie poddana analizie w oparciu 
o ceny usług dostępnych na rynku);

•	 Wykazanie	 przez	 pracodawcę,	 iż	 nabywane	 w	 drodze	
kształcenia ustawicznego kwalifikacje są niezbędne do 
wykonywania zawodu/obowiązków na zajmowanym sta-
nowisku pracy.

Kryteria fakultatywne:
•	 Plany	dotyczące	rozwoju	firmy,	w	tym	dalsze	zatrudnienie	

osób objętych kształceniem.
•	 Zgodność	 kompetencji	 nabywanych	przez	 uczestników	

kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub 

W Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach wymienione 
zostanie źródło ciepła na bardziej nowoczesne i ekologiczne
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regionalnego rynku pracy.
•	 W	przypadku	kursów	–	posiadanie	przez	realizatora	usługi	

kształcenia	dokumentu,	na	podstawie,	 którego	prowadzi	
on	pozaszkolne	formy	kształcenia	ustawicznego;

•	 Posiadanie	przez	realizatora	usługi	kształcenia	ustawiczne-
go	finansowanej	ze	środków	KFS	certyfikatów	jakości	ofe-
rowanych	usług	kształcenia	ustawicznego.

•	 Dotychczasowa	 współpraca	 pracodawcy	 z	 Powiatowym	
Urzędem	Pracy	w	zakresie	składanych	ofert	pracy	stałej.

•	 Wywiązywanie	się	pracodawcy	z	 jego	obowiązków	w	za-
kresie	korzystania	z	subsydiowanych	form	wsparcia	ofero-
wanych	przez	PUP.

Więcej	informacji	o	naborze	na	stronie:	www.wodzislawsla-
ki.praca.gov.pl.	Można	też	dzwonić	pod	numery	telefonów:	
32	459	29	94,	32	459	29	96.

Są pieniądze na założenie 
własnej firmy
Jesteś osobą bezrobotną? Masz ciekawy pomysł na własny 
biznes, ale nie masz pieniędzy na start? Powiatowy Urząd 
Pracy w Wodzisławiu Śl. ogłosił trzy nabory wniosków 
o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodar-
czej. Na dofinansowanie może w sumie liczyć 80 osób.

O pieniądze w maksymalnej wysokości 21 000 zł mogą 
ubiegać się osoby bezrobotne spełniające kryteria naboru  
(dostępne są na stronie www.wodzislawlaski.praca.gov).
Aktualne, kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski 
wraz z załącznikami można składać w kancelarii Centrum 
Aktywizacji Zawodowej od 1 marca do wyczerpania limitu 
środków. Rozpatrywane będą wnioski złożone tylko na ak-
tualnie obowiązujących drukach, wypełnione ręcznie lub 
komputerowo. Dodatkowych informacji na temat ogło-
szonych naborów można uzyskać w siedzibie Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. przy. ul. Michalskiego 
w pok. nr 220 lub pod numerami telefonów 32 4592955 
lub 32 4592956.

Dla zainteresowanych uzyskaniem pomocy w przy-
gotowaniu wniosku o przyznanie środków fundu-
szu pracy na podjęcie działalności gospodarczej
Powiat	 Wodzisławski	 realizuje	 projekt	 Ośrodka	 Wspar-
cia	Ekonomii	Społecznej,	mający	za	zadanie	zwiększenie	
siły	lokalnej	społeczności,	jak	również	gospodarki.	Osoby	
bezrobotne	 zainteresowane	 podjęciem	 działalności	 go-
spodarczej	mają	możliwość	 skorzystania	 z	bezpłatnego 
doradztwa w	szerokim	zakresie,	m.in.	formalności	zwią-
zanych	z	wypełnieniem	dokumentacji,	finansowania,	mar-
ketingu	 i	 dofinansowania.	 Ośrodek	 Wsparcia	 Ekonomii	
Społecznej	mieści	się	w	siedzibie	Starostwa	Powiatowego	
w	Wodzisławiu	Śląskim	ul.	Pszowska	92a	(obok	„Zespołu	
Szkół	Technicznych”),	pokój	324.	Telefon	32	453	99	83.

Marklowice: sprawdź 
dane w ewidencji 
gruntów i budynków
Od 20 lutego do 10 marca w godzinach od 8:00 do 
14:00 w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powia-
towego przy ul. Mendego 3 wyłożony jest do wglądu 
projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczą-
cego realizacji zadania pn „Modernizacja ewidencji 
gruntów oraz utworzenie BDOT 500 i powiatowej bazy 
GESUT dla obszaru gminy Marklowice”, obejmującego 
również aktualizację użytków gruntowych terenów 
zabudowanych i zurbanizowanych.

Dokumentacja	tego	operatu,	składająca	się	z	rejestru	grun-
tów,	kartotek	budynków	 i	 lokali	oraz	mapy	ewidencyjnej,	
opracowana	została	na	podstawie	art.	24	a	ustawy	z	dnia	
17	maja	 1989	 r.	 Prawo	 geodezyjne	 i	 kartograficzne	 oraz	
przepisów	rozporządzenia	Ministra	Rozwoju	Regionalnego	
i	Budownictwa	z	dnia	29	marca	2001	r.	w	sprawie	ewidencji	
gruntów	i	budynków.

Każdy,	 czyjego	 interesu	 prawnego	 dotyczą	 dane	 ujaw-
nione	 w	 projekcie	 operatu	 opisowo-kartograficznego,	
ma	 prawo	 zapoznać	 się	 w	 podanym	 terminie	 z	 doku-
mentacją,	 uzyskać	 niezbędne	 wyjaśnienia	 i	 zgłosić	 do	
projektu	ewentualne	uwagi,	które	zostaną	odnotowane	
w	protokole.	Skorzystanie	z	tego	prawa	leży	w	interesie	
zainteresowanych	 i	ma	na	celu	między	 innymi	ujawnie-
nie	 ewentualnych	 błędów	 i	 nieprawidłowości	 na	 tym	
etapie	postępowania.	Od danych w ewidencji gruntów 
i budynków zależy bowiem m.in. wysokość podatku 
od nieruchomości płaconego gminie.
Niestawienie	się	w	terminie	 i	miejscu	określonym	w	ni-
niejszej	 informacji	 nie	 stanowi	 przeszkody	 do	 kontynu-
owania	 procesu	 modernizacji,	 zatwierdzenia	 operatu	
opisowo-kartograficznego	 i	 ujawnienia	 nowych	 danych	
w	ewidencji	gruntów	i	budynków.
Uwaga:	Należy	zabrać	ze	sobą	dokument	tożsamości	oraz	
dokument	własności	lub	władania	nieruchomością.
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Zostaw swój 1% w powiecie wodzisławskim
Trwa czas przygotowania zeznań podatkowych, a termin oddawania PIT-ów upływa z końcem kwietnia. Warto 
więc pamiętać o organizacjach pożytku publicznego z naszego powiatu i to właśnie im przekazać 1% podatku 
dochodowego.
W	tym	roku	z	terenu	powiatu	wodzisław-
skiego	na	ministerialnej	liście	organizacji	
pożytku	 publicznego	 uprawnionych	 do	
otrzymania	1%	znalazło	się	dwadzieścia 
stowarzyszeń, fundacji, klubów sporto-
wych i ochotniczych straży pożarnych.	
Dodatkowo	 na	 naszym	 terenie	 zareje-
strowanych	jest	siedem oddziałów orga-
nizacji ogólnopolskich,	na	rzecz	których	
również	można	przekazać	część	swojego	
podatku.
Z	 apelem,	 aby	 mieszkańcy	 korzystali	
z	 możliwości	 przekazania	 1%	 na	 rzecz	
organizacji	pozarządowych,	a	pieniądze	
ofiarowali	 lokalnym	 stowarzyszeniom	
i	 fundacjom	od	 lat	 zwracają	 się	 samo-
rządowcy	oraz	same	organizacje.	Powia-
towe	instytucje	we	współpracy	z	innymi	
podmiotami	wielokrotnie	organizowały	
też	 kampanie	 na	 rzecz	 pozostawienia	
swojego	podatku	w	miejscu,	w	którym	
mieszkają.
Co	 zyskujesz,	 przekazując	 1%	 swojego	
podatku	 lokalnej	 organizacji	 pozarzą-
dowej?	– Za te pieniądze przez cały rok 
organizowane są imprezy kulturalne, 
sportowe, akcje charytatywne, kupo-
wane pomoce naukowe dla szkół czy 
rehabilitowane są dzieci i młodzież itp. 
Wszystko to robimy dla mieszkańców. 

Mają nowe busy
Do Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek oraz Zakładu Ak-
tywności Zawodowej z Wodzisławia Śl. trafiły nowe samochody. Jeden bę-
dzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych, a drugi jako dostawczy.

1. 0000001509 Ludowy Klub Sportowy „START” Mszana w Mszanie Mszana
2. 0000001666 Siatkarski Klub Górnik Radlin Radlin
3. 0000001681 Klub Sportowy „Naprzód” Rydułtowy Rydułtowy
4. 0000001685 Klub Sportowy „Płomień” Połomia z siedzibą w Połomi Mszana
5. 0000002098 Towarzystwo Miłośników Rydułtów  w Rydułtowach Rydułtowy
6. 0000002521 Ludowy Klub Sportowy „Skrbeńsko” z siedzibą w Skrbeńsku Godów
7. 0000002838 Ochotnicza Straż Pożarna Głożyny w Radlinie Radlin-Głożyny
8. 0000022255 Towarzystwo Charytatywne RODZINA Wodzisław Śląski
9. 0000049946 Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” Wodzisław Śląski
10. 0000159526 Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich Radlin
11. 0000225660 Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek Wodzisław Śląski
12. 0000225991 Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka Wodzisław Śląski
13. 0000235846 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „POKOCHAJ MNIE” Gorzyce
14. 0000272960 Stowarzyszenie Moje Miasto Rydułtowy
15. 0000275540 Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi  Wodzisław Śląski
16. 0000376697 Stowarzyszenie „Czyń Dobro” Na Rzecz Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów 

Szkół i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski

17. 0000393290 Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” Wodzisław Śląski
18. 0000400463 Duma i Nowoczesność Wodzisław Śląski
19. 0000447093 Fundacja Fenix – „Powstań do życia” Wodzisław Śląski
20. 0000500069 Stowarzyszenie NASI MIESZKAŃCY.PL Wodzisław Śląski

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRE MAJĄ FILIE, ODDZIAŁY LUB INNE JEDNOSTKI TERENOWE NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
1. 0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Koło Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski
2. 0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  Chorągiew Górnośląska –cel szczegółowy GSL 096, 

V Wodzisławska Drużyna Harcerzy, V Wodzisławska Drużyna Harcerek
Wodzisław Śląski, Godów, Gorzyce, 
Radlin

3. 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
– cel szczegółowy – należy podać konkretną Ochotniczą Straż Pożarną

4. 0000131323 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski
5. 0000235114 Polskie Towarzystwo Kulturalne,  Oddział w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski
6. 0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 

– Hufiec Ziemi Wodzisławskiej Hufiec Rydułtowy
Wodzisław Śląski Rydułtowy

7. 000291119 Caritas Archidiecezji Katowice: Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek 
w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski

Zazwyczaj z wielu atrakcji czy form po-
mocy korzystają oni za darmo, właśnie 
dzięki temu skromnemu 1%	 –	wyjaśnia	
Danuta Hajok	 ze	 stowarzyszenia	 „Ra-
zem	na	Szybiku”.
Ważne	 więc,	 aby	 pieniądze,	 które	 zo-
stały	wypracowane	w	powiecie	wodzi-
sławskim,	 do	niego	powróciły.	 To	 kon-
kretna	i	wymierna	pomoc,	która	nic	nie	
kosztuje.	Wystarczy w jednej rubryce 
formularza PIT wpisać numer organi-
zacji.	 Dodatkowo,	 w	 razie	 wątpliwości	

zawsze	 łatwiej	 jest	 „sprawdzić”	 na	 co	
lokalna	fundacja	czy	stowarzyszenie	wy-
dały	pozyskane	pieniądze,	zwłaszcza	że	
wiele	z	nich,	jak	np.	Stowarzyszenie	„Na	
Szybiku”,	na	swoich	stronach	publikuje	
sprawozdania	z	działalności	oraz	finan-
sowe.
Poniżej	 wykaz	 organizacji	 pożytku	 pu-
blicznego	 uprawnionych	 do	 otrzyma-
nia	1%	podatku	dochodowego	od	osób	
fizycznych	za	rok	2016,	działających	na	
terenie	powiatu	wodzisławskiego.

Auto dostawcze dla Zakładu Usług Pralniczych 
w Wodzisławiu Śl.

Nowe auto Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisła-
wiu Śl.  Dzięki zamontowanym szynom osoby niepeł-
nosprawne będą miały ułatwiony podjazd

Dziewięciomiejscowy mikrobus Peu-
geot Boxer Panorama to nowy nabytek 
wodzisławskiego warsztatu. Jak wyja-
śnia Andrzej Pałka, dyrektor placówki, 
auto pokonuje dziennie ok. 220 km, dla-
tego poprzedni bus po 10 latach eks-
ploatacji był już bardzo zużyty. Nowe 
auto kosztowało prawie 120 tys. zł, 
z czego 65% dofinansował PFRON za 
pośrednictwem Powiatu, a pozostała 
kwota pochodziła ze sprzedaży starego 
auta oraz od darczyńców. Samochód 

posiada szyny podjazdowe, dzięki cze-
mu osoby na wózkach będą miały teraz 
ułatwiony dojazd na zajęcia.
Zakład Aktywności Zawodowej Za-
kład Usług Pralniczych w Wodzisławiu 
Śląskim, który zatrudnia osoby niepeł-
nosprawne, zakupił z kolei samochód 
dostawczy marki Peugeot Boxer. Auto 
będzie służyło do rozwozu prania. Kosz-
towało prawie 107 tys. zł, z czego 86 
tys. zł pochodziło ze środków PFRON, 
a pozostałą kwotę dołożył zakład.
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Weź udział w konkursie i wygraj płatny staż
Ruszyła kolejna edycja powiatowych konkursów zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, 
a organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy ze szkołami zawodowymi 
i pracodawcami.
Nagrodą	główną	w	poszczególnych	konkursach	będzie	płatny	
wakacyjny	 staż,	 a	 także	atrakcyjne	nagrody	 rzeczowe.	–	Dla 
pracodawców to możliwość odkrycia tych najbardziej utalento-
wanych uczniów, których mogliby zatrudnić w swoich firmach, 
natomiast dla przyszłych stażystów to zdobycie nowych do-
świadczeń i szansa na zatrudnienie –	tłumaczą	organizatorzy.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!
Szczegóły i regulaminy dostępne są na stronie Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (www.podn.wodzislaw.
pl/konkursy/)

Konkursy zawodowe 
organizowane w roku szkolnym 2016/2017

1. Konkurs na zaprojektowanie i wykonanie na frezarce CNC 
logo swojej firmy – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Patro-
nat: BAROSZ GWIMET sp. z o.o.

2. Konkurs na wykonanie elementów zgodnie z rysunkiem 
technicznym metodami obróbki ręcznej – Powiatowe Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzi-

sławiu Śląskim. Patronat: Cech Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.

3. Konkurs na zbudowanie i zaprogramowanie magazynu pró-
bek z wykorzystaniem sterownika PLC lub mikrokontrolera – 
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Wodzisławiu Śląskim. Patronat: PREVAC sp. z o.o.

4. Konkurs Wiedzy Technicznej i BHP – Powiatowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim. Patronat: Izba Gospodarcza w Wodzisławiu 
Śląskim.

5. Konkurs na napisanie oprogramowania w Snap! dla zestawu 
edukacyjnego firmy POL-EKO opartego o platformę Arduino 
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Wodzisławiu Śląskim. Patronat: POL – EKO 
Aparatura sp.j.

6. Konkurs na zaprojektowanie i stworzenie modelu 3D chwy-
taka manipulatora przemysłowego firmy KUKA – Powiato-
we Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śląskim. Patronat: Damatic s.c., KUKA 
Roboter CEE GmbH sp.z o.o.

7. Konkurs „Mam prawo znać prawo” – Zespół Szkół Ekono-
micznych w Wodzisławiu Śląskim. Patronat: LEGAL CON-
SULTING Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Jopek.

8. Konkurs „Sprzedawca Roku 2017” – Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Wodzisławiu Śląskim. Patronat: POLITAN Sp. z o. o. 
S.K.A.

9. Konkurs gastronomiczny „Wiosenny stół pięknie nakryty” – 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Pa-
tronat: Dom Gościnny JORDAN w Wodzisławiu Śl.

10. Konkurs „Bądź otwarty na wyzwania rynku pracy” – I Liceum Ogól-
nokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 
Śląskim. Patronat: Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl.

Zgłoś imprezę do powiatowego kalendarza
Jesteś organizatorem imprezy kulturalnej, sportowej, 
rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu wodzisławskie-
go? Zgłoś ją do Powiatowego Kalendarza Imprez.

Starostwo	 Powiatowe	 wspólnie	 ze	 wszystkimi	 gminami	
przystąpiło	 do	 opracowania	 kalendarza	 imprez	 kultural-
nych,	turystycznych	i	sportowych,	które	będą	miały	miejsce	
na	terenie	powiatu.	Na	stronie	www.powiatwodzislawski.pl	
uruchomiono	 dział	 „Czas	 wolny”,	 w	 którym	 zamieszcza-
ne	 są	 informacje	 o	 różnego	 rodzaju	 imprezach.	W	 związ-
ku	 z	 powyższym	 zachęcamy	 stowarzyszenia,	 organizacje,	
instytucje	 itp.	 do	 przesyłania	 propozycji	 planowanych	
przedsięwzięć.	 Zgłoszenia	mogą	 dotyczyć	 imprez,	 uroczy-
stości,	 świąt,	 turniejów,	 zawodów,	 konkursów,	 wystaw,	

targów,	 festynów,	 pikników,	 zabaw	 i	 innych	 istotnych	 dla	
mieszkańców	wydarzeń.	Informacje	o	planowanych	impre-
zach,	 a	 także	 ich	 aktualizacje	 prosimy	 przesyłać	 na	 adres	
imprezy@powiatwodzislawski.pl.	Regulamin	można	znaleźć	
na	stronie	www.powiatwodzislawski.pl
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisław Śląski 

tel. kontaktowy (32) 455 22 20

Wracają połączenia PKS 
z Wodzisławia Śl. 
do Chałupek. Korekty też 
na innych liniach
Po kilku miesiącach na trasę wracają autobusy z Wodzi-
sławia Śl. do Chałupek. Powiaty Wodzisławski i Racibor-
ski porozumiały się, dzięki czemu uruchomione zostaną 
trzy pary kursów. Linię współfinansować będzie gmina 
Krzyżanowice. Będzie też dodatkowy poranny kurs ze 
Skrzyszowa i Turzy Śl.

Od 20 lutego przedłużona została linia nr 33 kończąca się 
dotychczas w Odrze. Część kursów rozpocznie się i za-
kończy w Chałupkach. Z Wodzisławia Śl. do miejscowo-
ści przy granicy będzie można dojechać kursami o 8.40, 
15.10, 16.10, a z powrotem o 6.46, 9.26 i 17.01. O powrót 
połączeń zabiegał wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki, 
bowiem część mieszkańców uczy się i pracuje w Wodzi-
sławiu Śl., a dojazd pociągiem Kolei Śląskich nie zawsze 
jest dogodny. Koszt biletu jednorazowego z Chałupek 
do Wodzisławia Śl. wynosi 5 zł, a bilet miesięczny szkolny 
90 zł. Na prośbę pasażerów uruchomiono także dodatko-
wy, poranny autobus na linii nr 37. Służył będzie przede 
wszystkim uczniom ze Skrzyszowa, Podbucza i Turzy Śl. 

(ul. Mszańska) dojeżdżającym na tzw.,, lekcję zerową’’. 
Odjazd autobusu z przystanku w Skrzyszowie przy ulicy 
Powstańców Śl. (strefa gospodarcza) o godzinie 6.05.
Kolejną zmianą będzie przyśpieszenie kursu na linii nr 
31S z Lubomi, Bukowa i Syryni o pięć minut. Uczniowie 
skarżyli się, że w przypadku złych warunków drogowych 
trudno jest zdążyć do szkoły, szczególnie do Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy ks. kard. St. Wy-
szyńskiego. Autobus odjedzie zatem z pierwszego 
przystanku w Lubomi przy ulicy Mickiewicza o 6.45. 
Przypomnijmy ponadto, że od 1 lutego uruchomiona 
została nowa linia nr 39 z Wodzisławia Śląskiego do Ja-
strzębia-Zdroju przez Turzę Śląską (Mszańska), Krosto-
szowice i Skrzyszów. Odjazdy autobusów z Wodzisławia 
Śląskiego do Jastrzębia o 6.35, 9.00, 11.35, 13.35 i 16.40, 
a z Jastrzębia-Zdroju o 10.00, 12.30, 15.30 i 17.30. Ceny 
biletów np. ze Skrzyszowa do Jastrzębia-Zdroju 3,5 zł (ul. 
Powstańców Śl.), 5 zł (ul. 1 Maja).

Ochrona przed ptasią grypą
W celu ochrony przed ptasią grypą Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Wodzisławiu Śl. wyznaczył obszar za-
grożony na terenie gminy Godów oraz części gminy 
Gorzyce.
Wprowadzenie obszaru zagrożonego to działanie pre-
wencyjne, mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpie-
nia ptasiej grypy, której ognisko jak dotąd stwierdzono 
w Orłowej (Czechy), po to, by uniknąć wystąpienia choro-
by w powiecie wodzisławskim. Dla mieszkańców gminy 
Godów i części gminy Gorzyce (m.in. sołectwa Gorzyczki, 
Gorzyce, Olza, Uchylsko), a także hodowców oznacza to 
konieczność przestrzegania podstawowych obowiązków, 
w tym m.in.:
1) trzymania drobiu (kur, kaczek, gęsi itp.) w zamknię-

ciu, ponieważ ogranicza to kontakt z dzikimi ptaka-
mi i zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem od dzikiego 
ptactwa;

2) zabezpieczenia paszy i wody dla ptactwa domowego 
przed dostępem dzikich ptaków, utrzymywania drobiu 
w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wod-
nych, do których dostęp mają dzikie ptaki i niepojenia 
drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników;

3) przestrzegania zasad bioasekuracji, tj. wyłożenia mat de-
zynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z kurników, 
w których jest utrzymywany drób; maty można wykonać 
samodzielnie, np. z gąbki 1×1 m nasączonej odpowied-
nim preparatem (np. VIRKON S, HYPEROX);

4) stosowania w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie 
rąk po kontakcie z drobiem;

5) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, 
w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można do-
konać także u sołtysa);

6)  zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższe-
go lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów 
chorobowych lub padnięć ptaków.

Pełna treść instrukcji postępowania wprowadzonej na 
zagrożonym terenie w celu ochrony ptactwa domowego 
znajduje się w rozporządzeniu Powiatowego Inspektora 
Weterynarii w Wodzisławiu Śl. z 10 lutego 2017 r. O każdym 
niepokojącym przypadku wystąpienia objawów choro-
bowych, śmiertelności lub obniżenia produktywności 
ptaków utrzymywanych w gospodarstwie należy nie-
zwłocznie powiadomić:
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UWAGA KIEROWCy! 
Utrudnienia na drogach powiatowych 
w Wodzisławiu Śl. i Lubomi
Do	 15	marca	 przy	 drogach	 powiatowych	 na	 terenie	 gminy	
Lubomia	oraz	miasta	Wodzisław	Śląski	można	spodziewać	się	
utrudnień	 spowodowanych	wycinką	 drzew.	Drogi	w	 rejonie	
prowadzonych	 prac	 są	 stosownie	 oznakowane,	 a	 ruch	 jest	
sterowany	przez	osoby	posiadające	niezbędne	w	tym	wzglę-
dzie	 uprawnienia.	 Ze	 względu	 na	 specyfikę	 prowadzonych	
prac	może	dojść	do	chwilowego	wstrzymania	ruchu.	Prosimy 
mieszkańców i użytkowników dróg o zachowanie szczegól-
nej ostrożności.

Zyskują, dając siebie
Kolejna, już dziesiąta grupa wolontariuszy z I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich podejmuje służbę wolon-
tariacką w rodzinach zastępczych powiatu wodzisławskiego oraz w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Od	2007	roku	młodzież	z	I	LO	w	Wodzisławiu	Śląskim	angażuje	się	
w	wolontariat	w	jednostkach	organizacyjnych	pomocy	społecz-
nej.	Inicjatorką	tego	przedsięwzięcia	była	nauczycielka	dr	Elżbie-
ta Tkocz,	która	do	dziś	aktywnie	uczestniczy	w	tym	dziele.
Dzięki	wieloletniej	współpracy	szkoły	oraz	Powiatowego	Cen-
trum	Pomocy	Rodzinie	w	Wodzisławiu	Śl.	także	w	tym	roku	
szkolnym	zawiązała	się	kolejna	grupa	młodych	ludzi,	chcących	
poświęcić	swój	wolny	czas	na	niesienie	pomocy	dzieciom.	To	
już	dziesiąta	taka	inicjatywa.	Od	początku	współpracy	w	wo-
lontariacie	wzięło	udział	łącznie	194	młodych	osób.
W	bieżącym	roku	służbę	wolontariatu	rozpoczęło	kolejnych	21	
uczniów	klas	pierwszych	i	drugich:	Szymon Frelich, Honorata 
Goraus, Patrycja Reclik, Natalia Galecka, Eliza Bornikow-
ska, Magdalena Gonsior, Daria Gwiżdż, Martyna Holeczek, 

Julia Strączek, Paulina Sąsiadek, Nikola Capek, Daria Da-
nielewska, Karolina Kelner, Natalia Matuła, Wiktoria Panic, 
Patrycja Szulik, Wiktoria Warcholak, Martyna Warło, Julia 
Kraszewska, Agata Rakowska	i	Kacper Sosna.	Od	września	
do	 grudnia	 ubiegłego	 roku	 uczestniczyli	 oni	 w	 przygotowa-
niach.	Brali	między	innymi	udział	w	szeregu	spotkań	ze	swymi	
starszymi	 kolegami,	 pedagogami	 oraz	 pracownikami	 Powia-
towego	Centrum	Pomocy	Rodzinie.	Na	początku	lutego	z	rąk	

starosty	Ireneusza Serwotki	oraz	członkini	zarządu	powiatu	
odpowiedzialnej	 za	 pomoc	 społeczną	 Janiny Chlebik-Turek	
odebrali	 oni	 oficjalne	 skierowania	 do	 służby	 wolontariatu	
w	 rodzinach	 zastępczych	 oraz	w	 Powiatowym	 Specjalistycz-
nym	Ośrodku	Wsparcia	dla	Ofiar	Przemocy	w	Rodzinie.

Z	 kolei	 23	młodych	 ludzi	 kończących	wolontariat	w	 powia-
towej	pomocy	 społecznej,	 a	 także	 ich	opiekunki	Pola Szolc	
i	Elżbieta	Tkocz	usłyszało	z	ust	starosty,	a	także	dyrektor	PCPR	
Ireny Obiegły	i	dyrektor	I	LO	Janiny Rurek słowa	podzięko-
wania.	Szczególnie	dziękowano	 im	za	najcenniejszy	dar,	 jaki	
ofiarowali	swoim	podopiecznym,	czyli	czas.	Irena	Obiegły	pod-
kreślała	też,	że	gdy	podczas	jednego	z	ostatnich	forów	rodzi-
cielstwa	zastępczego	mówiła	o	zawiązywanych	od	dziesięciu	
lat	grupach	wolontariuszy,	pomysł	ten	spotkał	się	z	niezwykle	
gorącym	aplauzem	i	uznaniem	pod	adresem	młodzieży.
Swoją	dotychczasową	przygodę	z	wolontariatem	w	lutym	ofi-
cjalnie	zakończyli:	Gabriela Czepczor, Elżbieta Dominik, Marta 
Dubiel. Aleksandra Fit, Wojciech Frelich, Martyna Gajda, Ka-
tarzyna Gojowy, Anna Grzywacz, Sandra Jasiak, Julia Kipich, 
Karolina Kowol, Natalia Lipińska, Magdalena Merta, Zuzanna 
Moszczyńska, Marta Mrozek, Marta Nowosielska, Katarzyna 
Parchańska, Paulina Plaskacz, Magdalena Przeliorz, Monika 
przybyła, Julia Rudol, Anna Szulc	i	Dominika Wala.
Podczas	uroczystości	nie	zabrakło	też	wyjątkowych	momen-
tów.	Jedna	z	wolontariuszek,	Elżbieta Dominik,	podzieliła	się	
swoimi	doświadczeniami	płynącymi	z	niesienia	pomocy	innym,	
wspominając	trudną	pracę	z	 jednym	z	podopiecznych,	który	
oferowaną	 pomoc	 lekceważył,	 ale	 także	 radosne	momenty	
współpracy	z	jedną	z	romskich	rodzin,	z	którą	do	dzisiaj	utrzy-
muje	kontakty.	Wolontariusze	przygotowali	też	niespodziankę.	
Wręczyli	Irenie Obiegły	kosz	słodyczy	z	prośbą	o	ich	przeka-
zanie	rodzinom,	których	życie	rzadko	słodkie	bywa.	Dziękowali	
również	za	umożliwienie	im	realizacji	wolontariatu.	Podkreślali	
bowiem,	że	ofiarując	siebie	i	swój	czas	sami	więcej	zyskiwali.

 
Podziękowania za działalność wolontariacką w jednostkach powiatu przekazał starosta 
Ireneusz Serwotka oraz członkini Zarządu Janina Chlebik – Turek.
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Karnawałowa maskarada w gorzyckim DPS

Mieszkańców	 Domu	 odwiedziła	 także Janina Chlebik – 
Turek	–	członek	Zarządu	Powiatu	Wodzisławskiego,	która	
skierowała	do	uczestników	 imprezy	 życzenia	dobrej	 za-

bawy	 i	 pozdrowienia	 od	 Starosty	Wodzisławskiego	 Ire-
neusza Serwotki.
Sala	widowiskowa	gorzyckiego	Domu,	przyozdobiona	karna-
wałową	dekoracją,	przeobraziła	się	w	tym	dniu	w	salę	balo-
wą.	Szczególnie	podobała	się	orkiestra	złożona	z	papierowych	
aniołów	–	dekoracja	została	wykonana	przez	mieszkańców	w	
ramach	terapii	zajęciowej.	Wszyscy	dobrze	się	bawili.	Na	par-
kiecie	przeważały	różne	przeboje	z	lat	młodości	uczestników	
balu.	 Tańczono	walczyki,	 tanga	 i	 bardzo	 popularną	w	 Cze-
chach	polkę.	–	W gorzyckim DPS dba się o to, aby mieszkań-
cy mieli zorganizowany czas wolny i tak jak kiedyś, kiedy byli 
młodzi, mogli się bawić. Nic tak nie poprawia nastroju jak mu-
zyka i taniec	–	tłumaczą	organizatorzy	imprezy.

Co roku w karnawale w Domu Pomocy Społecznej im. 
Papieża Jana Pawła II w Gorzycach organizowany jest 
bal maskowy, który jest wspaniałą formą aktywizacji 
mieszkańców. Tegoroczny bal odbył się pierwszego lu-
tego. Oprócz stałych mieszkańców gorzyckiego Domu na 
imprezie bawili się również zaproszeni goście z zaprzy-
jaźnionych placówek: Miejskiego Domu Pomocy społecz-
nej w Rybniku i Domu Pomocy „Kamenec” z Ostrawy.

 
Uczestnikom imprezy towarzyszyły taniec, śpiew i dobra zabawa.

 
Motywem przewodnim balu były maski.

Dodatkowa pomoc dla osób starszych, samotnych 
i z niepełnosprawnością
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. serdecznie za-
prasza osoby starsze, z niepełnosprawnością lub samotne do korzystania 
z bezpłatnych usług świadczonych w punktach dziennego pobytu, jakie 
już od marca ruszą w powiecie wodzisławskim, a także z możliwości 
skorzystania z pomocy na telefon.

Punkty dziennego pobytu (tzw. świetli-
ce środowiskowe) będą funkcjonować 
w Wodzisławiu Śl., Rydułtowach i w Radli-
nie od 1 marca 2017 r. aż do końca 2018 r. 
codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00. 
W ramach pobytu ich uczestnicy objęci 
będą szeregiem interesujących zajęć.
Telepomoc
Niezależnie od oferty świetlic osoby star-
sze, niepełnosprawne lub niesamodzielne 
będą mogły za pośrednictwem telefonu 
ze specjalnym przyciskiem wezwać po-
moc w każdej ważnej dla niej sprawie. Kon-

sultant telepomocy, po uzgodnieniu 
z zainteresowaną osobą, wyśle do niej 
wolontariusza, sąsiada czy znajomego, 
który bezpośrednio skontaktuje się 
z osobą wzywającą pomocy i pomoże 
jej, np. załatwić sprawę w urzędzie, do-
stać się do lekarza, kupić leki itp. 
Zainteresowane osoby lub ich ro-
dziny proszone są o kontakt tele-
foniczny lub osobisty: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wo-
dzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 
tel. 32 455 14 30 wew. 31.


