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POLUB NAS
Przypominamy, że Powiat Wodzisławski ma swój 
profil na facebooku. Gorąco zachęcamy do „polubie-
nia” nas oraz systematycznego odwiedzania strony. 

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

Radości z wiosennych spotkań 
w gronie Rodziny i Przyjaciół 

oraz udanego świątecznego wypoczynku

Mieszkańcom Powiatu Wodzisławskiego
życzy

Starosta Ireneusz Serwotka wraz z Zarządem Powiatu 
oraz Przewodniczący Eugeniusz Wala 

z Radą Powiatu Wodzisławskiego

W numerze:
Podaruj swój 1% pediatrii•	
Zapraszamy na tydzień edukacji•	
Konsumencie – pamiętaj o swo-•	
ich prawach
Laureaci nagród Powiatu Wodzi-•	
sławskiego w Dziedzinie Kultury 
i Sportu
35 tys. zł na książki dla bibliotek •	
szkolnych
Zaproszenie na Festiwal Organi-•	
zacji Pozarządowych
Mijający miesiąc w powiatowych •	
szkołach
Wyniki konkursu dla organiza-•	
cji pozarządowych. Zobacz kto 
dostał dotację i na co
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Powiat Wodzisławski talentami stoi
Dwadzieścia dwie osoby związane ze sportem oraz dziewięcioro ludzi kultury otrzyma w tym roku Nagrody 
Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury oraz w Dziedzinie Sportu.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury lub za cało-
kształt działalności kulturalnej Zarząd 
Powiatu Wodzisławskiego przyznał: 
Andrzejowi Płaczkowi – pomysło-
dawcy i organizatorowi koncertów 
i wydarzeń kulturalnych, realizatoro-
wi projektów kulturalnych; Dorocie 
Nowak – założycielce Teatru Wodzi-
sławskiej Ulicy, reżyserce i scenarzyst-
ce teatralnej, organizatorce wydarzeń 
kulturalnych; Kazimierzowi Cichemu 
– twórcy galerii sztuki „Art. Wladisla-
via”, popularyzatorowi wiedzy i historii 
o zabytkach ziemi wodzisławskiej, au-
torowi publikacji; Rafałowi Karwotowi 
– założycielowi, wokaliście i menage-
rowi zespołu TABU, współorganizato-
rowi wydarzeń kulturalnych; Barbarze 
Laszczyńskiej – pomysłodawczyni 
i organizatorce wydarzeń kulturalnych 
również o zasięgu krajowym, realiza-
torce projektów kulturalnych; Izabel-
li Zieleckiej-Panek – chórmistrzy-
ni, dyrygentce, współorganizatorce 
koncertów i wydarzeń kulturalnych, 
uczestniczce prestiżowych koncertów 
krajowych i zagranicznych; Markowi 
Fibicowi – autorowi wierszy i tekstów 
piosenek, popularyzatorowi kultury 
śląskiej; Aleksandrowi Knurze – ka-
pelmistrzowi orkiestry gminnej, instru-
mentaliście, uczestnikowi prestiżowych 
koncertów krajowych i zagranicznych 
oraz Dorocie Welcel – animatorce ży-
cia społeczno-kulturalnego, inicjatorce 
i organizatorce działań kulturalnych.
Za osiągnięte w 2016 r. wyniki sportowe 
oraz za osiągnięcia w działalności spor-
towej nagrody otrzymali zawodnicy: 
Zbigniew Błoński (lekkoatletyka), Pa-
tryk Rożenek (pływanie), Rudolf Bu-
gla (pływanie), Jerzy Ciecior (pływa-
nie), Tomasz Mojżysz (tenis stołowy), 

35 tys. zł na książki dla szkolnych bibliotek
Sporo nowości wydawniczych trafi do trzech szkół prowadzonych przez sa-
morząd powiatu wodzisławskiego. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 
pozyskało bowiem 28 tys. zł dofinansowania na zakup książek do bibliotek 
szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Artur Skorupa (boks), Jagoda Żydek 
(judo), Daniel Marcol (szermierka), 
Robert Szajthauer (szermierka), Aga-
ta Warło (biegi narciarskie), Dominika 
Bielecka (biegi narciarskie), Wojciech 
Fojcik (biegi narciarskie), Krzysztof 
Kosider (kolarstwo), Przemysław Ko-
tulski (kolarstwo), Filip Grygiel (piłka 
siatkowa).
Nagrody otrzymali też trenerzy prowa-
dzący szkolenie zawodników osiągają-
cych wysokie wyniki sportowe w mię-
dzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym lub w krajowym współ-
zawodnictwie sportowym: Krzysztof 
Urbański (szermierka), Marek Przy-
bysz (piłka siatkowa), Krzysztof Sko-
rupa (biegi narciarskie), Aleksandra 
Pustołka (biegi narciarskie) i Jacek 

Kuliński (pływanie). Spośród działaczy 
doceniono Sebastiana Klimka i Ro-
berta Mościckiego.
Na nagrody dla utalentowanych 
mieszkańców władze powiatu prze-
kazały ponad 44 tys. zł. Uroczyste 
wręczenie laurów odbędzie się pod-
czas gali zaplanowanej na 11 kwietnia. 
Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy!

Z pieniędzy skorzystają biblioteki 
szkolne Zespołu Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl., Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach 
oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Radlinie. Zakupią one książki, które 
nie są podręcznikami, a nowościami 
wydawniczymi. Na wybór pozycji będą 
mieli wpływ uczniowie oraz ich rodzi-
ce – to oni zdecydują o tytułach, jakie 
trafią na biblioteczne półki. Na powięk-
szenie swoich zbiorów bibliotecznych 
szkoły dostały 28 tys. zł. Do tego szkoły 
muszą wnieść wkład własny w łącznej 
wysokości 7 tys. zł. Doposażenie biblio-
tek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów 
pozycje literackie ma wzmocnić aktyw-

ność czytelniczą młodzieży oraz zachę-
cić ją do wypożyczania książek, zwłasz-
cza w okresie ferii letnich i zimowych.
Warto przypomnieć, że to nie pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie, w którym 
wzięło udział wodzisławskie starostwo 
oraz powiatowe szkoły. Na początku 
2016 r. o 81 nowych pozycji książkowych, 
które wybrali sami uczniowie, wzbo-
gaciła się szkolna biblioteka Zespołu 
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Re-
walidacyjnych. Ich zakup również był 
możliwy dzięki dotacji, jaką Powiat po-
zyskał z rządowego programu „Książki 
naszych marzeń”. Z kolei wiosną tego 
samego roku siedem kolejnych szkół 
otrzymało w sumie 84 tys. zł.
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Skorzystaj z „Aktywnego Samorządu”
Po raz kolejny osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wodzisławskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków PFRON.

Celem głównym programu jest wy-
eliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu spo-
łecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji.
Cele szczegółowe programu:
•	 przygotowanie	beneficjentów	z	za-

burzeniami ruchu i percepcji wzro-
kowej do pełnienia różnych ról 
społecznych poprzez umożliwienie 
im włączenia się do tworzącego się 
społeczeństwa informacyjnego,

•	 przygotowanie	 beneficjentów	 do	
aktywizacji społecznej, zawodowej 
lub wsparcie w utrzymaniu zatrud-
nienia poprzez likwidację lub ogra-
niczenie barier w poruszaniu się 
oraz barier transportowych,

•	 umożliwianie	 beneficjentom	 akty-
wizacji zawodowej poprzez zasto-
sowanie elementów wspierających 
ich zatrudnienie,

•	 poprawa	 szans	 beneficjentów	
na rywalizację o zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy poprzez 
podwyższanie kwalifikacji,

•	 wzrost	 kompetencji	 osób	 zaanga-
żowanych w proces rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, pracow-
ników lub pracujących na rzecz jed-
nostek samorządu terytorialnego 
lub organizacji pozarządowych.

W 2017 roku można uzyskać po-
moc finansową w następujących 
formach wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniają-
cych aktywizację społeczną i zawodo-
wą, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery trans-
portowej:
•	 Zadanie 1 – pomoc w zakupie 

i montażu oprzyrządowania do po-
siadanego samochodu,

•	 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostę-
pie do uczestniczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym:
•	 Zadanie 1 – pomoc w zakupie 

sprzętu elektronicznego lub jego 

Kolejna kwalifikacja wojskowa za nami
Przez miesiąc trwała na terenie naszego powiatu tegoroczna kwalifikacja 
wojskowa. Przed komisją wojskową stanęło prawie dziewięćset młodych 
mężczyzn i kobiet.

Z okazji rozpoczęcia kwalifikacji z Po-
wiatową Komisją Lekarską spotkał 
się starosta Ireneusz Serwotka oraz 
kierownictwo Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Rybniku w osobach ko-
mendanta ppłk. Andrzeja Sygulskie-
go i szefa wydziału rekrutacji mjr. Wa-
cława Wojaczka. W tym roku jako 
pierwsi przed komisję zostali wezwani 
mieszkańcy Radlina, dlatego w spotka-
niu wzięła też udział burmistrz Radlina 
Barbara Magiera.

elementów oraz oprogramowania,
•	 Zadanie 2 – dofinansowanie szko-

leń w zakresie obsługi nabytego 
w ramach programu sprzętu elek-
tronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poru-
szaniu się:
•	 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiada-
nego wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym,

•	 Zadanie 3 – pomoc w zakupie 
protezy kończyny, w której zasto-
sowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne,

•	 Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu ak-
tywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyższym.
Z dofinansowania mogą skorzystać 
osoby z orzeczonym znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
W ramach Modułu I wnioski są przyj-
mowane w systemie ciągłym: od 1 
marca do 30 sierpnia 2017 roku.
W ramach Modułu II przyjęte zosta-
ły dwa terminy przyjmowania wnio-
sków:
– od 1 marca do 30 marca 2017 roku 

(dla wniosków dotyczących roku 
akademickiego 2016/2017)

– od 1 czerwca do 10 październi-
ka 2017 roku (dla wniosków do-
tyczących roku akademickiego 
2017/2018)

Wniosek o dofinansowanie w ramach 
programu „Aktywny samorząd” moż-
na pobrać i złożyć w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wo-
dzisławiu Śląski przy ul. Wałowej 30, 
pokój 14. Informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu/32/454 71 06 
wew. 33 lub 34 oraz na stronie inter-
netowej www.pcpr-wodzislaw.pl (za-
kładka „Aktywny samorząd”).
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Rewolucja w 1% od 
emerytów i rencistów
15 marca br. weszła w życie zmiana przepisów podat-
kowych, dzięki której emeryci i renciści, w których 
imieniu deklarację podatkową składał ZUS, w prosty 
sposób będą mogli wskazać organizację pożytku pu-
blicznego, której chcą przekazać swój 1% podatku.

Do tej pory osoby, które ze skarbówką rozliczał ZUS, 
jeżeli chciały przekazać 1% swojego podatku mu-
siały samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbo-
wym. Dla wielu seniorów była to duża przeszkoda 
i w efekcie nie korzystali oni z możliwości wskazania 
organizacji, której chcieliby podarować 1% swojego 
podatku.
Od 15 marca, dzięki nowelizacji przepisów, wystar-
czy, że emeryt czy rencista, nie uzyskujący docho-
dów z innych źródeł niż świadczenie z ZUS, złoży 
w urzędzie skarbowym wypełniony prosty druk PIT-
OP, w którym wpisze numer KRS organizacji pożyt-
ku publicznego. Na tej podstawie urząd skarbowy 
samodzielnie rozliczy obywatela z podatku, a jed-
nocześnie przekaże 1% podatku dla wskazanej orga-
nizacji. Zachęcamy zatem seniorów do korzystania 
z tej możliwości, bo to obecnie najprostsza metoda 
przekazania 1% swojego podatku.
Formularz PIT-OP można złożyć w sposób tradycyjny 
– wypełniając druk i zanosząc go do swojego urzę-
du skarbowego. Można go też złożyć elektronicznie, 
wypełniając formularz udostępniony na Portalu Po-
datkowym, jak i za pośrednictwem bankowości elek-
tronicznej.

Za nami dzień 
dawcy szpiku 
w „Tischnerze”
Co godzinę jedna osoba w Polsce do-
wiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu 
pacjentów jedyną szansą na wyzdrowie-
nie jest przeszczepienie szpiku od dawcy 
niespokrewnionego.

By zwiększyć szansę na wyleczenie cho-
rych, w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wodzisławiu Śląskim 15 marca 
zorganizowano akcję rejestracji poten-
cjalnych dawców szpiku do bazy DKMS. 
Tylko tego jednego dnia w bazie zareje-
strowało się 77 potencjalnych dawców. 
Wolontariusze – uczniowie II Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Liceum Pla-
stycznego w Wodzisławiu Śl. – z wiel-
kim zaangażowaniem i poczuciem misji 

wsparli organizację tego dnia. Nad ca-
łością akcji czuwały nauczycielki Aneta 
Buczak i Renata Skalmierska.

Fryzury rodem z Wenecji
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie zorganizował Mię-
dzyszkolny Konkurs Fryzjerski dla Gimnazjalistów. Jako że od-
bywał się on pod koniec karnawału, organizatorzy inspirację 
zaczerpnęli ze słynnych weneckich bali maskowych.

Celem konkursu było przybliżenie 
gimnazjalistom specyfiki zawodu 
fryzjera oraz promocja szkoły. Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Pszowie od wielu lat bowiem 
kształci w zawodzie fryzjera. Tra-
dycją jest też, że uczniowie ZSP 
zajmują czołowe miejsca w kon-
kursach fryzjerskich na poziomie 
ogólnopolskim.
Tegoroczna zabawa polegała na 
wykreowaniu za pomocą fryzury postaci zgodnej z tematem „Wenec-
ki bal”. Ocenie jury podlegał całościowy wygląd modelki, tzn. strój, 
makijaż i fryzura, ponieważ te trzy elementy muszą ze sobą współ-
grać, by wizerunek był spójny. Zawód fryzjera już od dawna wyma-
ga bowiem nie tylko rzetelnego wykształcenia, ale też kreatywności 
i otwartości na potrzeby klienta.
W konkursie wzięło udział 6 uczestniczek. Wszystkie przygotowane 
stylizacje były bardzo pomysłowe i oryginalne. Zdaniem jury najlepszą 
przygotowała uczennica Gimnazjum w Pszowie, Justyna Adamczyk, 
która wykonała bardzo oryginalną fryzurę z elementem… gondo-
li. Dwa drugie miejsca powędrowały z kolei do uczennic Gimnazjum 
w Rogowie: Matyldy Kołek i Natalii Głąbicy. Wszystkim uczestnicz-
kom konkursu gratulujemy talentu fryzjerskiego i życzymy sukcesów 
w rozwijaniu swojej pasji!
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Uwaga na telefonicznych naciągaczy!
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wodzisławiu Śl. ostrzega, szczególnie osoby starsze i posiadające tzw. te-
lefon stacjonarny, przed nieuczciwymi praktykami niektórych firm telekomunikacyjnych. W ostatnim okresie 
do jego biura zgłasza się po kilka osób dziennie proszących o pomoc w walce z telefonicznymi naciągaczami.

Przekaż swój 1% dla pediatrii
Dzięki współpracy Stowarzyszenia „Razem na Szybiku” oraz Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. 
istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Oddziału Pediatrycz-
nego Szpitala w Rydułtowach.

Starostwo kolejny 
raz Liderem Edukacji 
Samorządowej
Starostwo Powiatowe w Wodzisła-
wiu Śl. już po raz ósmy (a siódmy 
z rzędu) zostało laureatem nagrody 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej – OKST im. Waleriana Pańki w Ka-
towicach, popularnych „Walerek”.

Nagroda Lidera Edukacji Samorządo-
wej przyznawana jest urzędom przez 
Ośrodek Kształcenia Samorządu Tery-
torialnego im. Waleriana Pańki w Ka-
towicach za największą liczbę prze-
szkolonych pracowników w czterech 
kategoriach: miasto na prawach po-
wiatu, gminy miejskie, gminy wiejskie 
i powiaty ziemskie. Wśród miast na 
prawach powiatu zwyciężyły ex aequo 
Zabrze i Sosnowiec. Racibórz okazał 
się najlepszy w grupie gmin miejskich, 
a Gierałtowice – gmin wiejskich.
Wręczenie nagród odbędzie się 23 maja 
w Katowicach i zostanie połączone 
z otwarciem nowej siedziby Ośrodka.

Nieuczciwi sprzedawcy (zwłaszcza jedna 
z firm), podszywając się pod dotychcza-
sowych, wprowadzają w błąd i nakłania-
ją do zawarcia nowej umowy o usługi 
telekomunikacyjne. W rezultacie, nicze-
go nie podejrzewający klient (często 
myślący, że rozmawia z konsultantem 
dotychczasowego operatora) zmuszony 
jest opłacać dwa rachunki telefoniczne 
lub zapłacić wysoką karę umowną za 
zerwanie umowy. Z tego powodu przy-
pominamy, że od zawarcia umowy na 
odległość (np. przez telefon) lub poza lo-
kalem przedsiębiorstwa (np. u akwizyto-
ra), klient ma prawo odstąpić w terminie 
14 dni od daty jej zawarcia, przesyłając 
pisemne oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy na adres firmy listem pole-
conym za potwierdzeniem odbioru. 
Ważne jest, by kopię pisma zachować 
dla siebie.
Apelujemy, by przed podpisaniem ja-

kiegokolwiek dokumentu, zachować 
szczególną ostrożność i sprawdzić 
docelowego operatora!
Natomiast jeżeli już doszło do podpisa-
nia jakichś dokumentów budzących wąt-
pliwości prosimy o niezwłoczny kontakt 
z biurem Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów w Wodzisławiu Śląskim bądź 
z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.
•	 Biuro Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Wodzisławiu Śl.: 
Starostwo Powiatowe w Wodzisła-
wiu Śl. ul. Pszowska 92a (III piętro, 
pok. 326), tel. (32) 453-99-62, e-mail: 
prk@powiatwodzislawski.pl. Biuro 
czynne jest w poniedziałki i wtorki 
w godz. 9.00-15.00, a czwartki w godz. 
9.00-16.30

•	 Delegatura Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej w Siemia-
nowicach Śląskich, 41-106 Sie-
mianowice Śląskie, ul. Walerego 

Aby przekazać swój 1% podatku wystar-
czy w odpowiedniej rubryce deklaracji 
podatkowej wpisać nr KRS Stowarzysze-
nia „Razem na Szybiku” 0000393290, 
a w celu szczegółowym podać „Oddział 
Pediatrii”. Stowarzyszenie z zebranych 
pieniędzy dokona zakupu wyposaże-
nia uzgodnionego ze szpitalem, które 
następnie trafi do oddziału leczącego 
dzieci. W akcję włączyła się też fundacja 
„Razem dla zdrowia”, która wydrukowała 
ulotki informacyjne, jakie są kolportowa-
ne na terenie powiatu. – Kilka lat temu 
napisałam artykuł, w którym apelowałam 
o przekazywanie swojego 1% organiza-
cjom pozarządowym, bo tylko połowa 
mieszkańców korzystała z tego uprawnie-
nia. Dziś jest trochę lepiej, ale nadal sporo 

środków nam ucieka no i wciąż głównymi 
beneficjentami środków z 1% są nadal wiel-
kie telewizyjne fundacje. I tu pojawia się py-
tanie – co przeciętny mieszkaniec naszego 
powiatu z tego ma. A wystarczy porównać 
jak wiele dzięki środkom, które trafiają do 
lokalnych organizacji, się u nas dzieje. Im-
prezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, 
dożywianie dzieci, akcje charytatywne, 
kampanie edukacyjne, sprzęt dla szkół – to 
wszystko pochodzi z tych środków. A teraz 
jeszcze dochodzi możliwość wsparcia szpi-
tala. Warto więc dwa razy się zastanowić 
komu przekazujemy nasz 1%. Warto, by 
środki, które zostały zarobione w naszym 
powiecie, tutaj wróciły – tłumaczy Danu-
ta Hajok, prezes stowarzyszenia „Razem 
na Szybiku”.

Wróblewskiego 75, tel. 32 220 75 
75, e-mail: siemianowiceslaskie@
uke.gov.pl.

Co ważne, prośby o pomoc UKE nie trze-
ba zgłaszać osobiście w delegaturze, 
lecz można zgłaszać je elektronicznie za 
pomocą formularza dostępnego na stro-
nie https://www.uke.gov.pl/kontakt/
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Powiat przyznał pieniądze organizacjom
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z propozycjami komisji konkursowych rozstrzygnął kon-
kursy dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sportu, turystyki oraz kultury. 
Rozdysponowano w sumie niemal 66 tys. zł
W zakresie sportu dotacje przyznano:
1) Uczniowskiemu Międzyszkolnemu 

Klubowi Sportowemu „Marklowice” 
na zadanie pn.: „My i nartorolki – Pu-
char Śląska i Ogólnopolskie Spotka-
nie UKS w biegach na nartorolkach” 
w wysokości 7 925 zł,

2) Siatkarskiemu Klubowi „Górnik Ra-
dlin” z siedzibą w Radlinie na zadanie 
pn.: „V Grand Prix Starosty Wodzi-
sławskiego w siatkówce plażowej” 
w wysokości 10 400 zł,

3) Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej i sportu wsi Kro-
stoszowice „Inter Krostoszowice” na 
zadanie pn.: „Mistrzostwa Powiatu 
Wodzisławskiego Dzieci i Młodzieży 
w biegach przełajowych” w wysoko-
ści 4 875 zł,

4) Fundacji „Akademia Rozwoju Kre-
atywnego” na zadanie pn.: „Sport 
łączy pokolenia” w wysokości 1 
967,70 zł,

5) Stowarzyszeniu „Karkoszka Cup” 
na zadanie pn.: „Spędź wolny czas 
aktywnie wraz z Stowarzyszeniem 
Karkoszka Cup podczas rozgrywek 
amatorskiej ligi piłkarskiej” w wyso-
kości 10 949 zł.

W dziedzinie kultury rozstrzygnięcie 
jest następujące:
1) Fundacja Rozwoju Kinematografii 

na zadanie pn.: „Letnie Kino w Wo-
dzisławiu Śląskim” – dotacja w wyso-
kości 5 000 zł,

2) Fundacja „Akademia Rozwoju Kre-
atywnego” na zadanie pn.: „Herby 
Powiatu Wodzisławskiego – odkry-
wanie historii” – dotacja w wysoko-
ści 3 365,40 zł,

3) Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK 
Anna im. Wiktora Kamczyka na za-
danie pn.: „Muzyczna kraina” – dota-
cja w wysokości 8 100 zł,

4) Fundacja Teatru Wodzisławskiej Uli-
cy – TWU na zadanie pn.: „…TEATR 

MÓJ WIDZĘ OGROMNY…” aktywi-
zacja społeczno-kulturalna Powiatu 
Wodzisławskiego – dotacja w wyso-
kości 8 534,60 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu przyznał 
4 875 zł Stowarzyszeniu na rzecz roz-
woju kultury fizycznej i sportu wsi 
Krostoszowice „Inter Krostoszowice” 
na zadanie pn.: „Rowerem poznajemy 
bogactwo przyrody i malownicze kra-
jobrazy powiatu wodzisławskiego”.
W sumie na konkurs w dziedzinie kul-
tury, sportu i turystyki organizacje zło-
żyły 17 ofert. Sześć z nich nie przeszło 
oceny formalnej, zaś jedna nie uzyskała 
wymaganej liczby punktów do uzyska-
nia dotacji. Wcześniej bo 1 marca roz-
strzygnięto konkurs w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia. W związku z tym, 
że żadna ze złożonych pięciu ofert nie 
spełniła wymogów formalnych Zarząd 
Powiatu Wodzisławskiego zdecydował 
o rozpisaniu nowego konkursu.

W konkursie, który trwał od połowy stycznia, wzięło udział 
62 młodych artystów z całego regionu. Praca polegała na 
malarskiej interpretacji słynnego powiedzenia – Strach ma 
wielkie oczy, a każdy z uczestników na uporanie się z tema-
tem miał 150 minut.
Efekty były imponujące. Prace zaskakiwały pomysłowością, 
jak i warsztatem plastycznym. Komisja konkursowa miała 
ogromny problem, by wskazać tylko trzy prace do nagro-
dzenia. Uczestnicy zaprezentowali bowiem bardzo wysoki 
poziom oraz duże zróżnicowanie pod względem historii 
oraz symboliki prac. W ostateczności przeważył warsztat 
plastyczny oraz oryginalność przedstawienia tematu.
10 marca rozstrzygnięto konkurs. Pierwsze miejsce za-
jęła praca Dominiki Hartmann z Gimnazjum im. Karola 
Miarki w Świerklanach, a dwa kolejne – uczniowie Gim-
nazjum nr 1 w Rydułtowach: Wiktoria Lewandowska 
(miejsce 2) i Paweł Mordeja (miejsce trzecie). Przyznano 
też wyróżnienie. Trafiło ono również do uczennicy ryduł-
towskiego gimnazjum Lidii Kocur. Nagrody wręczyła 
członkini zarządu powiatu Danuta Maćkowska, a także 

wizytator CEA Iwona Skowron oraz profesor Uniwersy-
tetu Śląskiego dr hab. Elżbieta Kuraj. Honorowy patro-
nat nad konkursem objął starosta Ireneusz Serwotka, 

a za jego organizację w imieniu Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych odpowiadała Aleksandra Leśniewicz 
oraz Artur Janasik.

Strach ma wielkie oczy
10 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim odbyło się podsumowanie Regionalnego 
Konkursu Artystycznego dla Gimnazjalistów „Spacer po wyobraźni – Strach ma wielkie oczy”.
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Konsumencie – pamiętaj o swoich prawach
15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
przypomina o prawach seniorów, którzy najczęściej padają ofiarą nieuczciwych praktyk przedsiębiorców.

Światowy Dzień Konsumenta obchodzimy 15 marca, ponie-
waż tego dnia w 1962 r. John F. Kennedy sformułował cztery 
podstawowe prawa konsumentów do: informacji, wyboru, 
bezpieczeństwa i reprezentacji. W 2017 r. UOKiK postanowił 
przypomnieć o prawach osób w wieku senioralnym. Walka 
z nieuczciwymi praktykami skierowanymi przeciwko nim to 
jeden najważniejszych celów Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. – Z naszego doświadczenia wynika, że najczęst-
sze nieprawidłowości dotyczą umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorcy, czyli podczas wizyty handlowca w domu konsu-
menta lub podczas prezentacji towarów. W 2016 r. wydaliśmy 13 
decyzji, w których stwierdziliśmy niedozwolone działania spółek 
zajmujących się tego typu działalnością. Prowadzimy obecnie 14 
kolejnych postępowań – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.
W przypadku wizyt w domach konsumentów najczęściej na-
ruszają prawo podmioty, które sprzedają usługi telekomuni-
kacyjne, głównie telefonii stacjonarnej. Nieprawidłowości 
dotyczą również energii elektrycznej i gazu. Najczęstszym 
mechanizmem jest twierdzenie, że chodzi o zmianę wa-
runków umowy i obniżenie płaconych rachunków. Przed-
stawiciele mówią, że reprezentują dotychczasowego 
operatora. Jednak w rzeczywistości konsument podpi-
suje umowę z nowym przedsiębiorcą, co wiąże się często 
z rozwiązaniem umowy u dotychczasowego i zapłace-
niem kary za zerwanie kontraktu.
Niedozwolone działania mają również często miejsce pod-
czas pokazów, na których sprzedaje się sprzęt gospodarstwa 
domowego, wyroby medyczne czy pościel. Przedsiębiorcy 
w przesyłanych konsumentom zaproszeniach nie informują, 
że celem prezentacji będzie sprzedaż produktów. Wprowa-
dzają również w błąd co do właściwości tych produktów oraz 
utrudniają odstąpienie umowy w ustawowym czasie 14 dni.
Polscy konsumenci-seniorzy skarżą się również na zbyt małą 
czcionkę w umowach oraz ich skomplikowany język. Propo-
nowane im kontrakty zawierają również szereg odniesień do 
innych dokumentów, np. regulaminów, cenników, tabel opłat. 

W szczególności dotyczy to branży telekomunikacyjnej i finan-
sowej. Seniorzy sygnalizują brak dostosowania oferty przedsię-
biorców do ich potrzeb. Przede wszystkim chodzi o sprzedaż 
im usług, z których nie korzystają – np. różnego rodzaju usługi 
związane z dostępem do Internetu. Zgłaszanym problemem 
są również agresywne działania windykacyjne, które przede 
wszystkim wśród osób starszych powodują silny stres.

UOKiK przypomina, że ochrona konsumentów w podeszłym 
wieku prowadzona przez instytucje państwowe może być 
wspierana przez każdego z nas. – Warto sobie zadać w py-
tanie, czy na co dzień możemy coś zrobić żeby nie dopuścić do 
sytuacji, w której senior padnie ofiarą manipulacji. Czy możemy 
porozmawiać z babcią, wujkiem, czy sąsiadką i powiedzieć im 
żeby uważali na wizyty przedstawicieli handlowych, zaproszenia 
na rzekome bezpłatne badania medyczne, które okazują się po-
kazami? Ostrzec ich również przed pułapkami, które mogą czyhać 
na tych prezentacjach? – przypomina prezes Marek Niechciał. 
O podstawowych zasadach, na jakie powinno się zwracać 
uwagę przypomina prezentacja przygotowana przez UOKiK.

(Źródło: UOKiK, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php? news_id=13025, dostęp: 15.3.2017 r.)

Wpadnij na Festiwal Organizacji Pozarządowych
Już dziś zapraszamy mieszkańców powiatu na tegoroczny Festiwal 
Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 13 maja na wodzi-
sławskim Rynku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, celem przedsięwzięcia jest prezentacja potencjału 
lokalnych organizacji pozarządowych, promowanie ich różnorodności oraz integra-
cja środowiska trzeciego sektora. Festiwal odbędzie się 13 maja (sobota) na Rynku 
w Wodzisławiu Śl. od godz. 10.00 i za sprawą lokalnych organizacji z pewnością 
będzie stanowić ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców Wo-
dzisławia Śląskiego, powiatu wodzisławskiego i całego subregionu zachodniego. 
Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie www.powiatwodzislawski.pl
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Srebro i podwójny brąz dla „Ekonomika”
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim odnieśli duży sukces podczas tegorocznej edycji 
Międzynarodowego Konkursu Gastronomicznego Gastro Kromĕřiž Cup 2017. Kacper Luleczko zdobył w nim medal 
srebrny, a Patrycja Mandera i Wiktoria Warzeszka – medale brązowe.
Konkurs odbył się 16-17 marca. Do ry-
walizacji finałowej w kategorii „kucharz” 
stanęło 27 juniorów i 9 seniorów, w kate-
gorii „cukiernik” – 24 uczestników, w ka-
tegorii „barista” – 12 uczniów, a w kate-
gorii „sommelier” – 12 młodych ludzi 
z Czech, Słowacji, Włoch, Portugalii, Wę-
gier i Polski.
W tym roku nasz Ekonomik reprezen-
towali: w kategorii junior-kucharz de-
biutująca w konkursie uczennica klasy 
pierwszej technikum gastronomiczne-
go Patrycja Mandera oraz Wiktoria 
Warzeszka z klasy trzeciej, a także ubie-
głoroczny brązowy medalista, Kacper 
Luleczko, również z klasy trzeciej. Za-
wodników do rywalizacji przygotowy-
wał Krzysztof Zielonka.
Tegoroczne zadanie konkursowe pole-
gało na samodzielnym przygotowaniu 
w ciągu 45 minut czterech porcji dania 
głównego z wykorzystaniem piersi ka-

czej w dwóch różnych obróbkach ter-
micznych. Każde danie musiało zawierać 
dodatki skrobiowe, witaminowe, sos, de-
korację i dwa elementy mięsne. Surowce 
nie mogły być wcześniej poddane ob-
róbce technologicznej za wyjątkiem my-
cia i ważenia, a każdy uczestnik musiał 
wykorzystać do obróbki piec konwekcyj-
no-parowy, urządzenie do podtrzymy-
wania temperatury potraw hold-o-mat 
oraz most grzewczy, które dostarczył 
główny sponsor konkursu.
Wiktoria Warzeszka podała „Kaczkę na 
sosie pieprzowym z karmelizowanymi wa-
rzywami i kuskus z boczkiem z dodatkiem 
klopsików z kaczki i pieczarek. Z kolei 
młoda debiutantka, Patrycja Mandera, 
wykorzystała technikę gotowania w ob-
niżonej temperaturze, serwując „Kaczkę 
sous vide z musem brokułowym oraz pie-
rogi z kaczką na sosie śliwkowym oraz hu-
musem z ciecierzycy”. Obie w opinii jury 

zasłużyły na brązowy medal. Kacper 
Luleczko zachwycił natomiast wiosen-
ną kompozycją złożoną z glazurowanej 
kaczki, ciastka francuskiego z kaczką, 
puree truflowego, sosu żurawinowego, 
pietruszki, groszku cukrowego, kruszon-
ki ziołowej i skorzonery. Dzięki temu 
w bardzo silnie obsadzonym konkursie 
zajął wysokie drugie miejsce, zdobywa-
jąc srebrny medal.

Irlandzkie klimaty w Budowlance
17 marca Irlandczycy obchodzą Dzień Świętego Patryka – święto, które podobnie jak Halloween rozprzestrzeniło 
się w wielu krajach świata, również w Polsce. Z tej okazji w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 
odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Irlandii.
Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Konsulat Honorowy Irlandii w Po-
znaniu (spotkanie z wicekonsulem ho-
norowym Krzysztofem Schrammem 
zaplanowano na 1 kwietnia o godzi-
nie 18.00 w sali ślubów Pałacu Die-
trichsteinów w Wodzisławiu Śląskim 
w ramach czwartej edycji WIECZORU 
IRLANDZKIEGO) oraz starosta Irene-
usz Serwotka. Do konkursu zgłosiło się 
10 szkół – pięć gimnazjów i 5 szkół po-
nadgimnazjalnych, łącznie 17 uczestni-
ków, których zadaniem było rozwiąza-
nie testu dotyczącego geografii, historii, 
gospodarki, sztuki, polityki, sportu oraz 
życia codziennego mieszkańców Irlan-
dii Północnej i Republiki Irlandii.
Jednym z zaproszonych gości był Ir-
landczyk James McCarthy, który 
umilił młodzieży czas oczekiwania na 

wyniki, prezentując fakty i ciekawost-
ki na temat swojego kraju. Uczestnicy 
konkursu mogli również zobaczyć wy-
stawę zdjęć zrobionych przez uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych podczas 

ich miesięcznych praktyk zawodowych 
w mieście Londonderry (Derry) w Irlan-
dii Północnej. Nie zabrakło też tradycyj-
nego tańca irlandzkiego w wykonaniu 

grupy uczniów technikum budowlane-
go, który przygotowany został podczas 
warsztatów prowadzonych przez tan-
cerkę grupy tanecznej „Galway” z Bę-
dzina.
Zwycięzcami pierwszej edycji konkursu 
zostali: Kacper Drzyzga z Gimnazjum 
nr 1 w Wodzisławiu Śl. – I miejsce, Pa-
weł Nawrat z Gimnazjum nr 1 w Ryduł-
towach – II miejsce, Wiktoria Rduch 
z Gimnazjum w Marklowicach – III miej-
sce w kategorii „gimnazjum”, a także: 
Wiktoria Oślizło z II Liceum Ogólno-
kształcącego w Wodzisławiu Śl. – I miej-
sce, Agnieszka Winkler z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Wodzisławiu 
Śl. – II miejsce i Klaudiusz Lepich z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Wodzisła-
wiu Śl. – III miejsce w kategorii „szkoły 
ponadgimnazjalne”.
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Pomyśl o swej przyszłości. 
Zapraszamy na Tydzień Edukacji
Zapraszamy gimnazjalistów i ich opiekunów od 25 do 29 kwietnia na Ty-
dzień Edukacji w powiecie wodzisławskim. Poniżej prezentujemy ramowy 
program.

Za nami drift session 
modeli RC w ZSZ Radlin
26 lutego w hali sportowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie 
odbyły się zawody z serii Drift Session II Monster.
Driftingowe modele RC są małymi 
dziełami sztuki. Użytkownicy wiernie 
odwzorowują prawdziwe samocho-
dy, dodając do modeli np. oświetlenie 
z działającymi kierunkowskazami czy 
moduły imitujące dźwięk prawdziwe-
go silnika V8. Przygotowanie samocho-
du do zawodów wymaga też dobrania 
odpowiedniego ogumienia na daną 
nawierzchnię. Dobre opony często są 
gwarancją sukcesu.
Podczas radlińskich zawodów starto-
wały modele w skali 1:10. Areną rywa-
lizacji był specjalnie przygotowany tor 
wykładzinowy. Formuła zawodów była 
podobna do tej, jaką można spotkać 

w normalnych wyścigach driftingo-
wych. Samochody startowały pojedyn-
czo, a sędzia przyznawał punkty w da-
nych sekcjach. Zawody przyciągnęły 
do szkoły sporą grupę miłośników wy-
ścigów samochodowych w skali mikro.

Wyjątkowy 
festiwal wiedzy 
w I LO
24 marca w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Wodzisławiu Śląskim odbył 
się Festiwal Wiedzy. Rozmach im-
prezy potwierdził, że wodzisławskie 
liceum jest jedną z najlepszych szkół 
ponadgimnazjalnych w regionie.

W trakcie festiwalu wykłady, warsztaty 
i inne zajęcia dla młodzieży i gości po-
prowadzili naukowcy z aż 10 polskich 
uczelni wyższych, m.in. Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Politechniki 
Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Poli-
techniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, Śląskiej 
Akademii Medycznej i innych.
Również zakres tematyczny był bardzo 
szeroki. Od terenowej gry językowej, 
warsztatów z autoprezentacji, poka-
zów ratownictwa medycznego przez 
wykłady na temat termowizji i tech-
nologii odczytu fal mózgowych, po 
życie codzienne w czasach Bolesława 
Chrobrego, manipulację w massme-
diach, budowę motocykli, podstawy 
prawoznawstwa czy metaforyczność 
języka komiksów. Dodatkowo szkoła 
tego dnia podpisała porozumienia 
o współpracy z kolejnymi uczelnia-
mi wyższymi i ich wydziałami: Uni-
wersytetem Opolskim, wydziałami 
Prawa i Administracji, Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa, Matematyki 
Fizyki i Chemii, Teologii i Katedrą Mię-
dzynarodowych Studiów Polskich Uni-
wersytetu Śląskiego oraz Wydziałem 
Matematyki Stosowanej Politechniki 
Śląskiej.

•	 25 kwietnia – Powiatowe Targi 
Edukacyjne w Wodzisławskim Cen-
trum Kultury
W tym dniu w godzinach 8.30 – 14.30, 
po części głównej w sali kinowej, gim-
nazjaliści będą mogli przejść do sali 
klubowej aby przy stoiskach poszcze-
gólnych szkół zapoznać się z ich ofertą 
edukacyjną. Szkoły będą wspierać pra-
codawcy, z którymi współpracują. Po-
nadto wszystkie szkoły powiatowe zor-
ganizują „Dni otwarte” z bogatą ofertą 
warsztatów, zajęć itp.
•	 26 kwietnia – Rydułtowskie Cen-
trum Kultury – od godziny 9.00 do 
12.00 – pokazy, prezentacja oferty szkół 
ponadgimnazjalnych dla uczniów gim-
nazjów rydułtowskich i ich rodziców. 
W spotkaniu będą uczestniczyć także 
przedsiębiorcy i ich organizacje. Spo-
tkanie rozpocznie się w sali głównej.
•	 27 kwietnia – Miejski Ośrodek 
Kultury w Radlinie – od godziny 9.00 
do 12.00 – pokazy, prezentacja oferty 

szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów 
gimnazjów w Radlinie. W spotkaniu 
będą uczestniczyć także przedsiębior-
cy i ich organizacje. Spotkanie rozpocz-
nie się w sali głównej.
•	 29 kwietnia – Rodzinny Park Roz-
rywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu 
Śl. – od godz. 14.00 do 19.00 – FESTYN 
RODZINNY. Wspólnie z Urzędem Mia-
sta Wodzisławia Śl. i Izbą Gospodarczą 
w Wodzisławiu Śl. Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na 
festyn. W programie m.in. program 
artystyczny w wykonaniu młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, stoiska 
z ofertą edukacyjną szkół, spotkania 
z pracodawcami, zawody sportowe, 
gry i zabawy, grill i mała gastronomia.

Więcej informacji o Tygodniu Eduka-
cji na Platformie Edukacyjnej Powia-
tu Wodzisławskiego dostępnej pod 
adresem: http://www.powiatwodzi-
slawski.pl/oswiata/
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Jaką szkołę wybrać? 
Informator pomoże
Niedługo ucznio-
wie trzecich klas 
gimnazjów będą 
musieli podjąć de-
cyzję o wyborze 
przyszłej szkoły. 
Pomóc może opra-
cowany przez Sta-
rostwo Powiatowe „Informator Naborowy”.
Publikacja zawiera informacje o kierunkach kształcenia 
szkół młodzieżowych, szkół dla dorosłych oraz ofertę Ze-
społu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim skierowaną do uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. Już wkrótce trafi on 
w wersji papierowej do wszystkich gimnazjów w powie-
cie. Będzie go też można pobrać z Platformy Edukacyjnej 
Powiatu na stronie www.powiatwodzislawski.pl/oswiata 
w zakładce „dla ucznia i rodzica”.

Rozmawiali o współpracy
23 marca odbyło się spotkanie władz powiatu z samo-
rządem gospodarczym.

Celem spotkania była integracja środowiska, określenie prio-
rytetów współpracy w obszarze inwestycji, oświaty i innych 
działań, które prowadzą do rozwoju powiatu. Omawiane 
były także kwestie szkolenia młodej kadry na potrzeby pra-
codawców oraz wsparcia udzielanego w tej materii szkołom 
przez pracodawców. Spotkanie umilił program artystyczny 
w wykonaniu młodzieży z I LO w Wodzisławiu Śl.

Rusza przebudowa ulicy 
Piotrowickiej w Skrbeńsku
Na przełomie lutego i marca podpisano umowę z wykonaw-
cą, dzięki której gruntownie przebudowana zostanie ulica 
Piotrowicka w Skrbeńsku aż do granicy polsko – czeskiej. 
Prace ruszyły z końcem miesiąca.
Umowa, podpisana z firmą Auto – Trans Asfalty sp. z o.o. z Gierał-
towic, zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 5040S (ul. Pio-
trowicka) na ogólnej długości 1624 mb. Przebudowa obejmie 
wymianę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
budowę zatoki autobusowej, budowę ponad pół kilometra kana-
lizacji deszczowej i tyle samo chodnika, przebudowę istniejącego 
chodnika oraz przebudowę sieci teletechnicznej.
Umowę z prezesem Auto – 
Trans Asfalty, Piotrem Jojko 
w imieniu Powiatu podpisał 
członek zarządu Leszek Bizoń 
i dyrektor Powiatowego Zarzą-
du Dróg Tomasz Wójcik. Koszt 
inwestycji to ok. 1,5 mln zł. Pla-
nowane zakończenie prac – 
połowa lipca tego roku.
Inwestycja ruszyła z końcem marca. Od 29 marca na drodze obo-
wiązuje zmieniona organizacja ruchu. Na odcinku od posesji nr 10 
do posesji nr 110 etapami będzie wprowadzany ruch wahadłowy 
sterowany sygnalizacją świetlną, zaś na odcinku od posesji nr 91 do 
posesji nr 105 prace będą prowadzone przy całkowitym zamknię-
ciu drogi dla ruchu (zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców).


