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

Jak się nie dać naciągnąć 
podczas wakacji?

Świetne wyniki matur

Endoproteza biodra lub kolana 
w rok? Czy to możliwe?

Tour de Pologne przejedzie 
przez nasz powiat!

Skrzyżowanie Górnicza 
-Pszowska do remontu
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Świetny wynik maturzystów!
Maturzyści powiatu wodzisławskiego po raz kolejny osiągnęli wspaniały wynik egzaminu. Na 995 osób, które 
przystąpiły do egzaminu w sesji majowej, zdały 804, co daje średnią 80,80. To najwyższy wskaźnik w subregionie 
zachodnim i trzeci najlepszy w województwie śląskim!

Wakacje. UOKiK radzi jak się 
nie dać naciągnąć
Planujesz wakacyjny wypoczynek? Poznaj swoje prawa. Już po raz ósmy 
ponad 40 instytucji wspólnie przypomina konsumentom, o czym pamiętać 
w czasie urlopu. Wejdź na strony internetowe uczestników akcji informa-
cyjnej „Przed wakacjami – co warto wiedzieć” i zapewnij sobie spokojny 
wypoczynek.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów wpływają skargi na usługi 
turystyczne. Przede wszystkim dotyczą 
spraw indywidualnych, takich jak zły 
standard hotelu czy nieodpowiednia 
organizacja wyjazdu. W ich rozwiąza-
niu pomagają rzecznicy konsumentów 
(np. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
w Starostwie Powiatowym w Wodzisła-
wiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a). Urząd 
otrzymuje także zgłoszenia, które są 
podstawą do wszczęcia postępowań. 
Dotyczą one m.in. zmiany godzin wylo-

tu bądź przylotu, przez co wycieczka 
trwa krócej nawet o dwa dni.

Biura podróży – postępowania 
UOKiK
Urząd prowadzi obecnie 12 postępo-
wań dotyczących usług turystycznych. 
Wątpliwości UOKiK budzi np. w jaki 
sposób biura podróży informują 
o zmianie godziny wylotu bądź przy-
lotu i jak rozpatrują reklamacje w tym 
zakresie (Neckerman Polska, Nowa Ita-
ka, Rainbow Tours, Tui Poland). Ponad-

to urząd wyjaśnia zasady potrącania 
ceny wtedy, gdy klient rezygnuje 
z wyjazdu. Zgodnie z ustawą o usłu-
gach turystycznych, powinna ona 
odpowiadać rzeczywiście ponoszo-
nym kosztom (Rainbow Tours, Nowa 
Itaka). UOKiK sprawdza też, czy foldery 
reklamowe spółki Nowa Itaka mogą 
wprowadzać klientów w błąd, sugeru-
jąc wyższy standard pokoju.
Działania UOKiK dotyczą także bez-
prawnego posługiwania się nazwą hotel, 
bez decyzji marszałka województwa 

Wynik tegorocznej matury w powiecie 
wodzisławskim jest o prawie 4% wyż-
szy niż średnia wojewódzka, wynosząca 
77,17%. Gdyby pod uwagę wziąć tylko 
szkoły, dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat Wodzisławski wynik był-
by jeszcze lepszy i wyniósłby 82,69%.
Z egzaminem najlepiej poradzili sobie 
abiturienci liceów ogólnokształcą-
cych, gdzie odsetek sukcesów wyniósł 
w powiecie 84,04% (średnia woje-
wódzka 82,58%). Tylko nieznacznie 
słabiej matura wypadła w technikach. 
Tu 76,97% podchodzących do egzami-
nu ukończyło go pozytywnie (średnia 
wojewódzka 69,05%).
Najlepiej tegoroczna matura wypadła 
w I LO w Wodzisławiu Śl. (96,86%) oraz 
II LO (96,58%). Na trzecim miejscu upla-

sowało się Technikum nr 3 w Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 
(85,71%), a na czwartym – Liceum im. 
Noblistów Polskich w Rydułtowach 
(84,51%). Egzamin maturalny wypadł 

bardzo dobrze również w pozostałych 
szkołach. Technikum nr 1 w Powiato-
wym Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego odnotowało 78,62% 
sukcesów maturalnych, III Liceum Ogól-

nokształcące z oddziałami sportowymi 
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzi-
sławiu Śl. – 76,92%, Liceum Plastyczne – 
73,91%, Technikum nr 2 w Zespole Szkół 
Ekonomicznych – 72,6%. Nieco mniej 
szczęścia na egzaminie mieli ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rydułtowach, gdzie na 21 osób, 
które przystąpiły do matury, sukces osią-
gnęło jedenaścioro uczniów. Na szczę-
ście aż 10 spośród 12 uczniów, którym 
się nie powiodło, będzie miało szansę 
poprawić wynik w sesji sierpniowej.
Dla porównania wyniki majowej matury 
w sąsiednich miastach i powiatach pre-
zentują się następująco: Jastrzębie-Zdrój 
– 77,09%, Rybnik – 79,41%, Żory – 74,85%, 
powiat raciborski – 73,15%, powiat ryb-
nicki – 57,00%.
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(Przedsiębiorstwo Transportowo-Han-
dlowo-Usługowe Aga w Kroczycach) 
oraz zawierania umów timeshare (sys-
tem posiadania nieruchomości, w któ-
rym klient nabywa w pełni umeblowa-
ny i wyposażony apartament lub dom 
wakacyjny za ułamek kosztu posiadania 
tradycyjnego apartamentu czy domku 
letniskowego na zawsze lub na okre-
śloną liczbę lat, lecz w tym czasie może 
korzystać z apartamentu tylko jakiś 
okres w ciągu roku) z naruszeniem obo-
wiązków informacyjnych (Rafał Kusztal 
Ambasadorowie w Radomiu).

Bilet lotniczy – postępowania 
UOKiK
Urząd analizuje również praktyki 
pośrednika sprzedającego bilety. Wąt-
pliwości budzą m.in. działania esky.pl. 
Ze zgłoszeń konsumentów wynika, że 
portal esky.pl może stosować nieja-
sne zasady dotyczące kosztu bagażu 
w trakcie rezerwacji biletu. Dodatkowo 
zastrzeżenia wzbudza to, że do ceny 
biletu automatycznie doliczane jest 
ubezpieczenie, a klient, który nie jest 
tym zainteresowany, musi samodziel-
nie odznaczyć tę opcję.

Sygnały z rynku
Do urzędu docierają sygnały, któ-
re świadczą o tym, że niektóre biura 
podróży mogą utrudniać konsumen-
tom złożenie reklamacji. Dzieje się to 
w ten sposób, że biura wprowadzają 
warunki formalne – np. wymóg złoże-
nia reklamacji na piśmie i wysłania jej 
pod konkretny adres listem poleco-
nym. Gdy klient tego nie zrobi, rekla-
macja nie jest rozpatrywana. Urząd 
przygląda się takim praktykom i nie 
wyklucza podjęcia działań. W opinii 
UOKiK nie ma żadnego powodu, by 
organizatorzy wyjazdów ograniczali 
prawo do składania reklamacji.

Poznaj swoje prawa
Wymarzony urlop wymaga przygoto-
wań. Bez względu, czy wybierzesz kra-
jowe wczasy, czy zagraniczną wyciecz-
kę, powinieneś być świadomy swoich 
praw. Pamiętaj:
1. Sprawdź biuro podróży
Wejdź na: www.turystyka.gov.pl 
i sprawdź biuro podróży, z którym 
chcesz wyjechać na wakacje.
2. Sprecyzuj ogólne pojęcia
Wyjaśnij zwroty, takie jak: blisko plaży, 

zaciszna okolica, spokojny hotel. Dla cie-
bie i biura podróży mogą to być zupeł-
nie inne określenia.
3. Przeczytaj umowę
Patrz nie tylko na cenę, ale na: godziny 
wylotu i przylotu, standard i położenie 
hotelu, wycieczki fakultatywne, ubez-
pieczenie. Gdy się zmienią, możesz zre-
zygnować z wyjazdu i odzyskać wpła-
cone pieniądze.
4. Niższy standard hotelu? Reklamuj!
Masz prawo do reklamacji wtedy, gdy 
biuro podróży nie wywiązuje się z usta-
leń. Nieprawidłowości zgłoś na miej-
scu rezydentowi lub w ciągu 30 dni 
od powrotu organizatorowi wyjazdu 
w dowolnej formie – np. telefonicznie, 
mailowo, pisemnie.
5. Żądaj obniżenia ceny
Gdy składasz reklamację, żądaj obniżenia 
ceny za wyjazd. Jeżeli nie wiesz, o jaką 
obniżkę możesz się ubiegać, skorzystaj 
z Tabeli frankfurckiej. Przykładowo za brak 
balkonu możemy żądać do 10 proc., za 
hałas w nocy do 40 proc., a za brak wyży-
wienia do 50 proc. niższej ceny. Tabela 
frankfurcka nie jest jednak dokumentem 
oficjalnym, ale jedynie pomocnym konsu-
mentowi w oszacowaniu odszkodowania.

Akcja „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”
W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz ósmy radzimy, o czym 
pamiętać, wybierając się na urlop. Bierze w niej udział ponad 40 instytucji, które wspólnie informują m.in. 
o użytecznych aplikacjach, rodzajach ubezpieczeń, bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach kupujących. Przy-
datnych informacji szukaj na stronach uczestników projektu:

•	 O	czym	pamiętać	podpisując	umowę 
z biurem podróży – Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów

•	 Narzędzia	 internetowe,	 które	 umoż-
liwią każdemu należyte przygotowa-
nie się do wyjazdu za granicę – Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych

•	 Informacje	 o	 obozach, kolo-
niach i innych rodzajach wypoczynku 
– Ministerstwo Edukacji Narodowej

•	 Centralna	Ewidencja	 i	wykazy	w	tury-
styce, niezbędne informacje dla tury-
stów – Ministerstwo Sportu i Turystyki

•	 Sprawy	 podatkowe i celne na 
wakacjach. Co wolno przywieźć 
z zagranicznej podróży – Minister-
stwo Finansów

•	 Urlop	przez internet? O czym warto 
pamiętać – Europejskie Centrum Kon-
sumenckie

•	 Jak	 wybrać	 odpowiednie	 ubezpie-
czenie turystyczne – Rzecznik Finan-
sowy

•	 Alfabet	 bezpiecznych wakacji 
– Rzecznik Praw Dziecka

•	 Jak	 sprawdzić	 czystość	 kąpieli-
ska i jego infrastrukturę, np. możli-
wość cumowania sprzętu wodnego, 
miejsca do kąpieli dla małych dzieci, 
wyprowadzania psa i in. – Główny 
Inspektorat Sanitarny

•	 Pytania	 i	 odpowiedzi	 dotyczące	
odżywiania się oraz aktywności 
fizycznej w czasie wakacji – Instytut 

Żywności i Żywienia
•	 Zabezpieczenie mieszkania pod-

czas naszej nieobecności, bezpiecz-
na podróż autokarem – Komenda 
Główna Policji

•	 Bezpieczeństwo	podczas	 uprawiania	
aktywnej turystyki oraz niektórych 
dyscyplin sportowych – Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy

•	 Bezpieczna	kąpiel – Wodne Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe

•	 Na	 jakich	 zasadach	 mogę	 biwako-
wać w lesie? Co zrobić, gdy spotkam 
zwierzę w lesie? Czy mogę wjechać 
samochodem do lasu? – Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych.
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Trwa nabór wniosków do programu „Aktywny Samorząd”
Przypominamy, że trwa nabór wniosków osób z niepełno-
sprawnościami z terenu powiatu wodzisławskiego o dofi-
nansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”, który finansowany jest ze środków PFRON.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniej-
szenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełno-
sprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji.
W 2017 roku można uzyskać pomoc finansową w nastę-
pujących formach wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację spo-
łeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
•	Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu,
•	Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyjnym:
•	Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania,
•	Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
•	Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•	Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
•	Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym.
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczo-
nym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w systemie 
ciągłym: do 30 sierpnia 2017 roku.
W ramach Modułu II przyjęty został termin od 1 czerwca 
do 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących 
roku akademickiego 2017/2018):
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktyw-
ny Samorząd” można pobrać i złożyć w Sekcji Rehabilitacji 
Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląski 
przy ul. Wałowej 30, pokój 14. Informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32 454 71 06 wew. 33 lub 34 oraz 
na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl (zakładka 
„Aktywny samorząd”).

•	 Postępowanie	 w	 czasie	 upa-
łu – Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy

•	 Jak	 chronić	 dane osobowe w cza-
sie wakacji – Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych

•	 Informacje	 o	 nowych	 zasadach	
w roamingu. Numery alarmo-
we i społeczne, pod którymi na tere-
nie całej Unii Europejskiej można 
uzyskać pomoc – Urząd Komunikacji 
Elektronicznej

•	 O	 prawach	 pasażerów	 w	 sytu-
acji opóźnionego/odwołanego 
lotu oraz o tym jak przygotować się 
do podróży samolotem – Urząd Lot-
nictwa Cywilnego

•	 Planowanie	 podróży,	 podstawo-
we prawa pasażerów oraz inne 

porady przydatne podczas wakacyj-
nych wypraw koleją – Urząd Trans-
portu Kolejowego

•	 O	 warunkach	 na	 drogach,	 ograni-
czeniach na przejściach granicz-
nych oraz opłatach na autostradach 
i drogach ekspresowych – Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

•	 Aby	wizyta	w Tatrach była bezpiecz-
na i aby pozostały po niej same dobre 
wspomnienia – Tatrzański Park Naro-
dowy

•	 Wakacje	 przyjazne środowi-
sku – Ministerstwo Środowiska

•	 Bezpieczeństwo	 w	 ruchu drogo-
wym, czyli o czym należy pamiętać 
wybierając się w podróż – Instytut 
Transportu Samochodowego

•	 Zanim	 wyjedziesz	 na	 wakacje,	 czy-
li co odbiorca energii powinien 

wiedzieć przed urlopem – Urząd 
Regulacji Energetyki

•	 Postępowanie	w	przypadku	pożaru 
lub ogłoszenia ewakuacji w cza-
sie wakacji oraz wiele innych porad 
– Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej

•	 O	Europejskiej	Karcie	Ubezpieczenia	
Zdrowotnego i możliwości korzy-
stania z opieki zdrowotnej pod-
czas urlopu w kraju poza miejscem 
zamieszkania – Narodowy Fundusz 
Zdrowia

•	 Bezpieczeństwo w internecie pod-
czas wakacji – Naukowa i Akademic-
ka Sieć Komputerowa.

W akcji biorą także udział Wojewódz-
kie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

Źródło: materiał prasowy UOKiK.

Życzymy udanego urlopu!
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Nowe łóżka na Oddziale Pediatrii
28 czerwca w Szpitalu w Rydułtowach odbyła się uroczystość przekazania na rzecz PPZOZ łóżek dla Oddziału 
Pediatrycznego.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub opieku-
jesz się taką osobą? Skorzystaj z oferty bezpłatnych 
punktów dziennego pobytu
23 czerwca br. zorganizowano „Dzień Otwarty” w Punkcie Dziennego Pobytu Środowiskowego w Radlinie, który powstał 
w ramach projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wodzisławiu Śląskim. Przy tej okazji przypominamy z jakiej oferty osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, a także 
osoby niesamodzielne z powodu wieku czy stanu zdrowia mogą skorzystać.

W ramach projektu uruchomiono trzy główne działania skie-
rowane bezpośrednio do mieszkańców: telepomoc (numer 
alarmowy dla uczestników), środowiskowe grupy wsparcia 
oraz świetlice środowiskowe (punkty dziennego pobytu śro-
dowiskowego) dla osób niesamodzielnych, niepełnospraw-
nych, samotnych z terenu powiatu wodzisławskiego. O tele-
pomocy pisaliśmy już kilkukrotnie. Pora, by przybliżyć, czym 
są świetlice środowiskowe.
Najważniejszą zasadą w ich działaniu jest to, że uczestniczą-
ce w niej osoby są współgospodarzami placówek i decydują 
o rodzaju swojej aktywności. Opiekunowie, uwzględniając 
specyfikę grupy, wprowadzają indywidualizację przepro-
wadzanych zajęć, dostosowują je do wieku uczestników, 
rodzaju niepełnosprawności oraz możliwości związanych 
z motoryką i poziomem samodzielności. Uczestnicy mogą 
korzystać z zajęć animacyjnych, edukacyjnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem umiejętności technik komputero-
wych. Punkty działają w tygodniu od 8.00 do 16.00, a uczest-
nictwo w nich jest całkowicie bezpłatne. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. uruchomiło 
trzy takie placówki: w Wodzisławiu Śl. (w I LO im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich), Radlinie (w Zasadniczej Szkole Zawo-

dowej) i w Rydułtowach (w siedzibie ośrodka zdrowia przy 
ul. Strzelców Bytomskich 11, w sąsiedztwie Rydułtowskiego 
Centrum Kultury).
Przypomniano o tym podczas „Dnia Otwartego”, podczas 
którego w godzinach dopołudniowych osoby zainteresowa-
ne mogły zapoznać się z ofertą Punktów Dziennego Pobytu 
Środowiskowego, zwłaszcza pełniącego funkcję gospoda-
rza wydarzenia – punktu w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
w Radlinie. Po południu odbyła się oficjalna prezentacja 

Foto. PP ZOZ Wodzisław Śl.

Uczestniczyli w niej: Dyrektor PPZOZ – Dorota Kowalska, 
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – dr n. med. Sławomir Świę-
chowicz, Członek Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA 

– Robert Ostrowski, Poseł na Sejm RP – Krzysztof Sitarski, 
Zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcin Połomski, 
Ordynator Oddziału Pediatrycznego – dr n. med. Stefan 
Cichy, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego – 
Agnieszka Cylc.
Podczas uroczystości złożono podziękowania Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej oraz Fundacji „Potrafisz Polsko” Kukiz 15’, 
za wsparcie i pomoc na rzecz Oddziału Pediatrycznego 
i Oddziału Wewnętrznego II Szpitala w Rydułtowach.
Podziękowania zostały również przekazane pani Annie Mar-
czak – Dyrektorowi Banku BZWBK w Radlinie, która z powo-
du choroby nie mogła przybyć na uroczystość. To dzięki jej 
wsparciu i zaangażowaniu Fundacji Banku Zachodniego 
WBK SA im. Stefana Bryły pozyskano środki na rzecz remon-
tu Oddziału Wewnętrznego II Szpitala w Rydułtowach.

Źródło: PP ZOZ Wodzisław Śl.
Foto. PP ZOZ Wodzisław Śl.
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Reaktywacja gwa-
rancji pracy dla 
klas górniczych
Władze Powiatu Wodzisławskiego 
zawarły z Polską Grupą Górniczą 
porozumienie, na podstawie któ-
rego największa firma górnicza 
w Europie powróciła do gwarancji 
pracy dla uczniów klas górniczych.
Porozumienie przewiduje współpra-
cę w zakresie kształcenia uczniów 
w zawodach:
1) w Branżowej Szkole I stopnia w Radli-
nie, jak od 1 września nazywać się 
będzie Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w Radlinie, na kierunku monter mecha-
nik maszyn i urządzeń o specjalności 
maszyny i urządzenia górnicze,
2) w Technikum nr 1 im. Piastów Ślą-
skich wchodzącym w skład PCKZiU na 
kierunku: technik górnictwa podziem-
nego, technik mechanik o specjalności 
górniczej oraz technik elektryk o spe-
cjalności górniczej.
Liczba uczniów, którym zostanie 
udzielona gwarancja (a także określe-
nie specjalności kształcenia) będzie 
przedstawiana Powiatowi każdorazowo 
do 31 stycznia roku poprzedzającego 
kolejny rok szkolny. W 2017 r. PGG 

Korzystasz z wodzisławskiego 
ZAZu? Wspierasz działalność 
prospołeczną
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w Wodzisła-
wiu Śląskim jako pierwszy w województwie śląskim otrzymał certyfikat 
„Zakup prospołeczny”.
19 czerwca podczas konferencji 
zorganizowanej przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Woje-
wództwa Śląskiego, dyrektor ZAZu 
Dezyderiusz Szwagrzak podpi-
sał umowę licencyjną oraz odebrał 
certyfikat potwierdzający, że usługi 
świadczone przez zakład to „Zakup 
prospołeczny”. Wodzisławska pralnia 
obsługiwana przez osoby z niepeł-
nosprawnościami jest pierwszym 
i jedynym podmiotem w woje-
wództwie śląskim, który otrzymał 
certyfikat promocyjnego znaku 
jakości „Zakup prospołeczny” dla 
następujących usług: pranie wodne 
z barierą higieniczną, maglowanie 
i prasowanie oraz pranie wodne sys-
temem Lagoon-wet cleaning.
Znak „Zakup prospołeczny” wyróż-
nia produkty i usługi podmiotów 
ekonomii społecznej, które dzięki 
swoje działalności gospodarczej sku-
tecznie rozwiązują problemy osób 

zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, między innymi osób z nie-
pełnosprawnościami, dając im pracę 
oraz wzmacniając poczucie własnej 
wartości.
Pomysłodawcą certyfikacji i organi-
zatorem całej akcji jest Fundacja im. 
Królowej Polski św. Jadwigi. Opraco-
wany i zarejestrowany znak promo-
cyjny ma za zadanie ułatwić konsu-
mentom rozpoznanie produktów 
i usług wykonanych przez podmioty 
ekonomii społecznej. Zakup pro-
społeczny stał się znakiem wysokiej 
jakości produktów i usług.
Jednym z warunków przyznania 
certyfikatu jest wysoka jakość ofe-
rowanych usług oraz pełne zaan-
gażowanie w integrację osób nie-
pełnosprawnych ze społecznością 
lokalną. Firmy starające się o uzy-
skanie znaku poddają się weryfika-
cji przeprowadzonej przez Kapitułę 
Certyfikującą.

projektu „Środowiskowego Interfejsu Pomocowego”. 
W tej części spotkania można było dowiedzieć się więcej 
na temat oferowanych bezpłatnych form wsparcia dla osób 
niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych z tere-
nu powiatu wodzisławskiego. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. Janina Chlebik-Turek – członkini Zarządu Powia-
tu Wodzisławskiego odpowiedzialna za pomoc społeczną 
i system wsparcia osób niepełnosprawnych, a także Lucyna 
Stiel, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spor-
tu Rady Powiatu, przewodnicząca Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Obecni byli rów-
nież dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej z terenu powiatu.
Po prezentacji projektu, przybliżeniu jego najważniejszych 
celów oraz omówieniu sytuacji osób niepełnosprawnych 
i prowadzonych na ich rzecz działań odbyły się występy 
artystyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli ZSZ 
w Radlinie oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Radlinie. Uczestnicy „Dnia Otwartego” mieli też możliwość 

przyjrzenia się wystawie prac wykonanych przez uczestni-
ków projektu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w punktach 
dziennego pobytu środowiskowego lub w telepomocy, 
a także ich rodziny proszone są o kontakt z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul Wało-
wa 30 tel. 32 455 14 30 lub biurem projektu, mieszczącym 
się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radlinie ul. Wła-
dysława Orkana 23, pokój nr 4, tel.: 32 455 83 04 wew. 33. 
Więcej informacji na www.interfejspomocowy.pl lub 
https://www.facebook.com/srodowiskowyinterfejspom/

Projekt „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w obszarze: rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych.
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Mieszkańcy gorzyckiego DPS powitali lato 
w zanzibarskim klimacie
W gorącej atmosferze w czwartek, 22 czerwca, przywitali lato mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Papieża 
Jana Pawła II w Gorzycach i ich goście, m.in. z zaprzyjaźnionych placówek z Polski i Czech.

To już tradycja, że w plenerach gorzyckiego domu na począt-
ku lata organizowana jest impreza integracyjna. Tym razem 
motywem przewodnim biesiady była Afryka, a szczególnie 
klimaty zanzibarskie. Przygotowania do imprezy trwały od 

kilku tygodni. Mieszkańcy wraz z terapeutami w ramach 
terapii zajęciowej przygotowali tematyczną dekorację. Sce-
na przybrała wygląd afrykańskiej dżungli. Między palmami 
widoczny był m.in. nosorożec, papuga oraz małpa siedząca 
na drzewie. Nad sceną górowała szyja żyrafy.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników biesiady cie-
kawy program artystyczny i kulinarny. Atrakcją imprezy był 
występ afrykańskiej grupy „Karibu”, która zagrała na auten-
tycznych afrykańskich instrumentach muzycznych, a także 
kurczak po zanzibarsku. Uczestnicy biesiady mieli też oka-
zję nauczyć się popularnych zwrotów w języku suahili oraz 
wspólnie z zespołem zaśpiewać i zatańczyć.
W imprezie – poza mieszkańcami domu – wzięła udział rów-
nież odpowiedzialna z ramienia zarządu powiatu za powiato-
wą pomoc społeczną Janina Chlebik-Turek, a także władze 
gminy Gorzyce. Jak co roku, nie mogło też zabraknąć sporej 
liczby gości z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej 
z Polski i Czech.

zgłosiła zapotrzebowanie na mak-
symalnie 16 uczniów, którzy rozpoczną 
naukę w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego w PCKZiU. W przypadku 
szkoły w Radlinie trwają jeszcze uzgod-
nienia liczby uczniów.
Zgodnie z porozumieniem absolwen-
ci kierunków objętych umową zyskają 
gwarancję pracy po uzyskaniu kwalifi-
kacji zawodowych oraz pozytywnego 
wyniku badań lekarskich dopuszcza-
jących do pracy pod ziemią. Co ważne, 
przyjęcie do pracy ma się odbywać 
w roku ukończenia szkoły i uzyskania 
tytułu zawodowego. W przypadku 
wstrzymania przyjęć z powodu sytuacji 
ekonomiczno-finansowej spółki, PGG 
ma gwarantować absolwentom szkół 
zatrudnienie w pierwszej kolejności 
po wznowieniu przyjęć. Dodatkowo 
wyróżniającym się w nauce uczniom 
technikum, którzy planują odbyć stu-
dia na kierunkach górniczych w trybie 
stacjonarnym, a którzy uzyskają średnią 
ocen na świadectwie ukończenia tech-
nikum równą lub wyższą 4,5, zostanie 
przedłużona gwarancja zatrudnienia do 
momentu ukończenia studiów w termi-
nie zgodnym z harmonogramem nauki.

Ruszył nabór do projektu 
„Moja firma – mój sukces”
Już wkrótce kolejne 5 osób bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego powyżej 
30 roku życia otrzyma bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej. Wszystko dzięki projektowi pn.: „Moja firma – mój sukces”, który realizo-
wany jest przez Powiat Wodzisławski w partnerstwie z Cechem Rzemieślników 
i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.

Aby skorzystać z szansy należy zgłosić 
się do Cechu w Wodzisławiu Śląskim 
(ul. Zamkowa 5, tel. 32 455 49 85, 
32 455 69 14, biuro@cech.wodzislaw.
pl) w celu poznania szczegółowych 
warunków dotyczących rekrutacji. Jed-
nym z warunków jest ukończony 30 rok 
życia, posiadanie statusu osoby bezro-
botnej oraz zamieszkiwanie na rewita-
lizowanych obszarach miast: Wodzisła-
wia Śl., Radlina, Rydułtów lub Pszowa.
Celem projektu jest łagodzenie skut-

ków bezrobocia poprzez aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych znajdu-
jących się w trudnej sytuacji na rynku 
pracy. Otrzymają one wsparcie dorad-
czo-szkoleniowe, dotacje na rozpo-
częcie działalności gospodarczej oraz 
wsparcie pomostowe.
Rekrutacja uczestników trwa do końca 
lipca! Zapraszamy do wzięcia udziału 
w projekcie, bo to niepowtarzalna szan-
sa na założenie własnej działalności 
gospodarczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: VII. 
Regionalny rynek pracy, Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalno-

ści gospodarczej, Poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Foto. DPS w Gorzycach
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Przejście zostaw pieszym
Śląska policja ruszyła  z nową kampanią „Przejście oddaj pieszym”. Wspierani przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Katowicach oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, stróże prawa zwracają tym 
razem szczególną uwagę na zagrożenia czyhające na pieszych ze strony kierowców.

Wszystko po to, by uzmysłowić wszyst-
kim użytkownikom dróg, jak istot-
ne jest ich bezpieczeństwo. Podjęte 
przez policjantów działania poparł 
drużynowy mistrz świata w skokach 
narciarskich Piotr Żyła. Jak pokazują 
dane statystyczne z ostatnich kilku lat, 
zdecydowana większość wypad-
ków z udziałem pieszych, w których 
zawinił kierowca, miała miejsce 
w obszarze zabudowanym. Niepoko-
jący jest fakt, że do wielu z tych potrą-
ceń doszło w miejscach, gdzie pieszy 

powinien czuć się bezpiecznie, czyli na 
tzw. „zebrach”. Dlatego też, w trosce 
o niezmotoryzowanych, Śląska Policja 
ruszyła właśnie z kampanią profilak-

tyczną „Przejście oddaj pieszym”. Jej 
celem jest wzrost bezpieczeństwa pie-
szych oraz uzmysłowienie pozostałym 
użytkownikom ruchu drogowego, jak 
ogromne znaczenie na jego poprawę 
ma przestrzeganie obowiązujących 
przepisów.
Zobacz spot filmowy kampa-
nii, w którym wystąpiła Joanna Chu-
łek oraz polski kierowca rajdowy 
Kajetan Kajetanowicz. Dostępny 
jest on na naszym kanale Youtube: 
https://youtu.be/VxCa5ZPzqyw

Zarząd Powiatu z absolutorium!
Rada Powiatu Wodzisławskiego (stosunkiem głosów: 22 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się i 1 nie głosujący) zde-
cydowała o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r.

Lato z OHP
Ochotnicze Hufce Pracy zachęcają młodzież, by część wakacji poświęciła 
swojej przyszłej karierze zawodowej.

Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym wydała 
wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 
oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, a także niezależny 
biegły rewident, który ze względu na to, że powiat wodzi-
sławski liczy więcej niż 150 tys. mieszkańców, musi badać 
sprawozdanie finansowe powiatu.
Starosta Ireneusz Serwotka podziękował radnym za udzie-
lone absolutorium. Podkreślił też rolę tych, którzy czuwali nad 
realizacją budżetu, czyli skarbnika powiatu, służb finanso-
wych i wszystkich pracowników, którzy potrafili budżet sku-
tecznie realizować, w tym również powiatowych jednostek.
Jak zaznaczył, obecny zarząd nie tworzył i nie realizował 
budżetu od początku roku, przepisy jednak nie przewidu-
ją osobnego absolutorium dla poprzedniego i obecnego 

zarządu. Dlatego starosta słowa podziękowania skierował 
do członków obecnego, ale i poprzedniego zarządu.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, działające w Pszowie, 
zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych konsultacji 
na temat lokalnych ofert pracy, a także kursów zawodo-
wych. W tym celu uruchomiony został Punkt Informacyjny 
specjalisty ds. rozwoju zawodowego z Ośrodka Szkolenia 
Zawodowego w Wodzisławiu Śl., a także punkt pośrednika 
pracy OHP.
Punkt informacyjny z udziałem specjalisty ds. rozwoju 
zawodowego z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP 

w Wodzisławiu 
Śląskim zostanie 
u r u c h o m i o ny 
6 lipca i 8 sierpnia w godzinach: 10.00-14.00 w Młodzie-
żowym Centrum Kariery OHP w Pszowie, ul. Traugutta 1 
(budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, II piętro). 
Z kolei punkt informacyjny z udziałem pośrednika pracy 
z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP będzie czynny 7 lipca 
i 8 sierpnia w godz. 10.00-14:00.

foto. tomwieden www.pixabay.com
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Poznaliśmy Powiatowych 
Liderów Przedsiębiorczości
Za nami kolejna gala, podczas której wręczono honorowe 
wyróżnienia „Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości”. Jak 
co roku Kapituła Konkursu uhonorowała przedsiębiorców 
powiatu wodzisławskiego, a w szczególności zaangażowa-
nie właścicieli firm, w nieustanny rozwój na rynku, prowa-
dzenie zdrowej konkurencji, wprowadzanie nowatorskich 
technologii oraz ich aktywny udział w życiu społecznym.

Kapituła składająca się z przedstawicieli gmin i powiatu, 
jak również przedstawicieli wodzisławskiego Cechu doko-
nała wyboru dziewięciu firm szczególnie propagujących 
ideę rozwoju przedsiębiorczości. Patronat nad konkursem 
objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego. Tegorocznym 
gospodarzem gali było Miasto Rydułtowy. Wyróżnienia 
otrzymali: PTUH AWI-TRANS, ul. Rybnicka 9, 44-300 Wodzi-
sław Śl., WROTKA Caffe Club Anna Wyrozębska, ul. Kor-
fantego 4, 44-310 Radlin, ECO-GRYT Adam Szweda, ul. 
Gajowa 9a, 44-280 Rydułtowy, AMB Stefania Pawełek, ul. 
Drzymały 3, 44-370 Pszów, Bruk Sp. z o.o., ul. Nowa 28g,  
44-352 Czyżowice, Flagowa Kraina Sp. z o.o., ul. Powstań-
ców Śląskich 234, 44-348 Skrzyszów, Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych w Mszanie, ul. Wiejska 30, 44-323 Gogołowa, 
TRANSPORT CIĘŻAROWY HANDEL OPAŁEM Jan Czajka, 
ul. Bordynowska 2a, 44-360 Grabówka, JO-MAR Piekarnia 
Jerzy Zoremba, ul. Słoneczna 2, 44-323 Gogołowa.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Źródło: Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl.

PUP zaprasza na szkolenie ze stypendium i gwarancją pracy!
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim oferuje bezpłatne szkolenia w zawodach: operator sprzętu 
ciężkiego, technolog robót wykończeniowych.
Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniu otrzymują stypendium. Po zdobyciu kwalifikacji zdobędą też gwarancję 
zatrudnienia w firmach z terenu powiatu wodzisławskiego.
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl., ul. Michalskiego 12, pok. 304 lub 
tel. 32 459 29 94 lub 32 459 29 97.

Jest nowa rada rynku pracy
29 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisła-
wiu Śląskim odbyło się posiedzenie inaugurujące nową 
kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty 
w sprawach polityki rynku pracy, funkcjonującym na podsta-
wie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Do jej zadań należy m.in. inspirowanie przedsię-
wzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrud-
nienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami 
Funduszu Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału środ-
ków Funduszu na finansowanie programów dotyczących pro-
mocji zatrudnienia, składanie wniosków i wydawanie opinii 
w sprawach kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego, 
ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowe-
go Urzędu Pracy, a także opiniowanie celowości realizacji pro-
gramów specjalnych oraz Programu Aktywizacji i Integracji.
Akty powołania na nową kadencję wręczył członkom rady 
starosta Ireneusz Serwotka. W jej skład weszli: Krzysztof 
Dybiec (Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim), Michali-
na Rogala (NSZZ Solidarność), Bronisław Kostaniuk (Forum 
Firm z siedzibą w Radlinie), Maria Tkocz (Rada OPZZ Woje-
wództwa Śląskiego), Bogusław Konieczny (Forum Związków 
Zawodowych), Jerzy Waltar (Cech Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim), Gabriela Chromik 
(Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Radlin), Maria Tatarczyk 
(Śląska Izba Rolnicza) oraz Katarzyna Zöllner-Solowska, 
Łukasz Krzystała i Barbara Chrobok – jako przedstawiciele 
samorządu terytorialnego.
W trakcie spotkania wybrano również przewodniczącą rady, którą 
została Katarzyna Zöllner-Solowska, a także zastępcę. W wyniku 
głosowania został nim Łukasz Krzystała. Nowa przewodnicząca 
podkreśla, że w radzie jest aż sześcioro nowych członków. Nie 
chodzi jednak o personalia, ale o doświadczenie.
– Cieszę się, że w radzie zasiadają przedstawiciele tak wielu środo-
wisk i branż. Jestem przekonana, że spojrzenie z wielu różnych per-
spektyw na te tak mocno powiązane ze sobą kwestie, jak zatrud-
nienie, szkolnictwo czy wsparcie biznesu, przyniesie efekt w postaci 
praktycznych, być może innowacyjnych rozwiązań problemów, 
jakie dotykają nasz lokalny rynek pracy – podkreśla Zöllner-So-
lowska. Na początek Powiatowa Rada Rynku Pracy zapoznała 
się ze statystykami dotyczącymi bezrobocia, a także z aktualną 
sytuacją na rynku pracy w naszym powiecie.

foto. Cech Wodzisław Śl.
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W wakacje uczniowie jeżdżą PKS-em za darmo
Przypominamy, że młodzież szkolna dzięki biletowi szkolnemu zakupionemu na czerwiec może podróżować 
komunikacją powiatową nie przez jeden, ale aż przez trzy miesiące. Bilet czerwcowy jest bowiem ważny również 
w wakacje. I to bez dodatkowych opłat i na wszystkich liniach!

Za nami Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy
2 czerwca w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śl. odbyły się pod honorowym patrona-
tem m.in. starosty Ireneusza Serwotki drugie Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy, zorganizowane wspólnie 
przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śl. oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

W zawodach udział wzięło dziewięć 
drużyn – pięć z gimnazjów oraz czte-
ry ze szkół ponadgimnazjalnych: Gim-
nazjum nr 3 w Wodzisławiu Śl., Gim-
nazjum nr 1 w Radlinie, Gimnazjum 
w Mszanie, Gimnazjum w Gogołowej, 
oraz Gimnazjum w Rogowie, a także 
I LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, 
II LO i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 
Pięknych – wszystkie z Wodzisławia Śl.
Na zaproszenie organizatorów impre-
zę otworzyła Danuta Maćkowska, 

członkini zarządu powiatu, wspólnie 
z prezydentem miasta Wodzisławia Śl. 
Mieczysławem Kiecą. Przed uczest-
nikami postawiono nie lada wyzwa-
nie. Każda z drużyn musiała bowiem 
wykonać kilka zadań opartych na sce-
nariuszach z życia wziętych, a przygo-
towanych przez strażaków z wodzi-
sławskiej komendy. Młodzież musiała 
zmierzyć się z udzieleniem pomocy 
przedmedycznej motocykliście, ska-
teboardziście, który doznał otwarte-

go złamania kości, a także „pomóc” 
wyswobodzić się motolotniarzowi, 
który utknął na wysokości. Wśród 
innych konkurencji można wymienić 
jeszcze udzielenie pomocy osobie 
poparzonej, a także ofierze wypadku 
na rowerze crossowym.
Za zakończenie strażacy podsumowa-
li i ocenili pracę młodzieży, zwracając 
szczególną uwagę na te elementy, nad 
którymi należałoby jeszcze popraco-
wać. Manewry nie miały charakteru 
konkursu, ale szkolenia. Nic więc dziw-
nego, że wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Na koniec 
strażacy z KP PSP w Wodzisławiu Śl. 
pokazali próbkę swoich umiejętności. 
Na potrzeby manewrów zainscenizo-
wali pokaz udzielenia pomocy kierow-
cy, który zasłabł i w następstwie jego 
pojazd uderzył w ogrodzenie. Piorunu-
jące wrażenie na uczestnikach imprezy 
zrobił pokaz gaszenia płonącego oleju 
kuchennego, zwłaszcza uświadomienie 
sobie siły i zagrożenia ze strony żywiołu. 
Równolegle do Manewrów tego dnia 
w „Trzech Wzgórzach” I Liceum Ogól-
nokształcące zorganizowało Szkolny 
Dzień Sportu.

26 czerwca skorygowany został też rozkład jazdy w komu-
nikacji powiatowej. Największe zmiany nastąpiły na trasach 
w kierunku Krostoszowic, Skrzyszowa i Godowa. Zlikwi-
dowana została linia 39 Wodzisław Śl. – Jastrzębie-Zdrój, 
natomiast więcej autobusów kursuje na linii 38 Wodzisław 
Śląski – Godów – Gołkowice. Szczegóły dotyczące odjaz-
dów autobusów ze wszystkich dworców i przystanków 
objętych komunikacją można znaleźć na naszej stronie 
www.powiatwodzislawski.pl w zakładce „Rozkłady jazdy 
autobusów’’. foto. W. Świerkosz
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Brązowo, ale czy zdrowo?
W powiecie wodzisławskim trwa akcja informacyjna Sanepidu na temat skutków nadmiernego opalania – także 
w solariach.

Promieniowanie słoneczne nie jest obojętne dla skóry czło-
wieka. Szkodliwe może być przede wszystkim promieniowa-
nie ultrafioletowe. Tymczasem w okresie wiosenno-letnim 
solaria i inne miejsca do opalania cieszą się dużą popularno-
ścią wśród ludności, zwłaszcza osób młodych.
Aby uświadomić mieszkańcom zagrożenia płynące z nadmier-
nej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, sanepid przy-
gotował akcję edukacyjną pt. „Brązowo, ale czy zdrowo?”.

Czym skorupka za młodu….
Celem akcji jest kształtowanie postaw i zachowań zdrowot-
nych ludności związanych z bezpieczeństwem korzystania 
z promieni słonecznych w okresie letnim, w tym zwrócenie 
uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowie-
dzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego 
(UV) przez dzieci i młodzież.

Ta grupa wiekowa jest bowiem szczególnie narażona 
na szkodliwy wpływ promieniowania UV, gdyż skóra w okre-
sie rozwojowym jest bardziej podatna na niekorzystne ich 
działanie. Większość młodych ludzi nie uważa poparzeń sło-
necznych za coś niebezpiecznego, a nadmierna ekspozycja 
młodzieży na słońce, zwłaszcza sztuczne, może przyczynić 
się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Nowo-

twory skóry stanowią obecnie ok. 10% wszystkich nowotwo-
rów złośliwych wykrywanych u ludzi i z powodu tylko jednej 
jego odmiany – czerniaka – co roku umiera ok. 1,5 tys. osób.

Skutki nadmiernego opalania:
•	 przedwczesne	starzenie	się	skóry
•	 nowotwory	skóry
•	 przebarwienia
•	 nadprodukcja	 wolnych	 rodników,	 czyli	 reaktywnych	

form tlenu, które uszkadzają włókna kolagenowe
•	 osłabienie	odporności
•	 rumień	i	oparzenie	słoneczne
•	 reakcje	alergiczne	(tzw.	fotouczulenie).

Sześć rad jak nie dać się ultrafioletowi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu 
Śląskim apeluje do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, 
kierowników letnich wypoczynków oraz lokalnych kąpielisk, 
aby zwracali uwagę na kwestię bezpiecznego opalania się. 
Przypomina też sześć rad jak chronić się prze UV:

1) ograniczyć czas przebywania na słońcu w godz. od 
10:00 do 14:00;

2) robić przerwy w opalaniu się, częściej przebywać w cieniu;
3) nosić ubrania ochronne, bawełniane, nie eksponować 

całego ciała;
4) nosić okulary przeciwsłoneczne z filtrem UVA i UVB;
5) używać kremów ochronnych o szerokim spektrum 

ochrony przeciwsłonecznej;
6) chronić niemowlęta i dzieci już od najmłodszych lat 

oraz uczyć je wraz z wiekiem racjonalnego korzystania 
ze słońca.

Oprac. na podstawie materiału PSSE Wodzisław Śl.

Grand Prix Starosty 
Wodzisławskiego 
w siatkówce plażowej
Siatkarski Klub „Górnik Radlin” zaprasza na cykl tur-
niejów organizowanych w ramach V Grand Prix Staro-
sty Wodzisławskiego w Siatkówce Plażowej.

foto. SK Górnik Radlin

foto. Goodgood www.pixabay.com

Dotychczas odbyły się trzy turnieje: chłopców, dziewcząt oraz 
dzieci. Kolejne  odbędą się jeszcze 15 lipca (turniej rodzinny i 
mikstów) oraz 5 sierpnia (turniej otwarty, tzw. Open).
Turnieje są rozgrywane na boisku Zespołu Szkół Sporto-
wych w Radlinie, a także na boisku na Placu Radlińskich Olimpijczyków.
Zgłoszenia udziału w imprezie odbywają się w dniu zawodów do godz. 9:30. Rozpoczęcie gier o godz. 10:00. Warunkiem 
udziału osób niepełnoletnich w zawodach jest przedstawienie zgody rodziców (opiekunów prawnych).
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Wszyscy byli zwycięzcami
Na początku czerwca w Wodzisławiu Śl. odbyła się jubileuszowa XV Powiatowa Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych.

Dopisała pogoda, dopisali uczestnicy. Do tego moc atrakcji, 
wspaniali wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wodzisławiu Śl. pod opieką Wojciecha Nierody, 
żywiołowy doping, o który zadbali uczniowie powiatowych 
szkół, zwłaszcza Zespołu Szkół Technicznych – słowem to 
była świetna zabawa. Rekordowa liczba uczestników wzięła 

udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych. 
Na stadionie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu 
zjawiło się ponad 600 osób, w tym ponad trzysta z różnymi 
niepełnosprawnościami z dwudziestu ośrodków z całego 
regionu, a także z Czech.

Olimpiadę otworzył starosta Ireneusz Serwotka w towa-
rzystwie wielu znamienitych gości, m.in. senatora Adama 
Gawędy, przewodniczącego rady powiatu, członkiń zarządu 
powiatu, samorządowców, sportowców, m.in. Zbigniewa 
Kicki (medalisty mistrzostw świata, olimpijczyka z Montre-
alu), Janusza Rokickiego (lekkoatlety, kulomiota, trzykrot-
nego wicemistrza paraolimpijskiego, mistrz świata i Europy), 
Sandry Pniak (mistrzyni Polski w ju-jitsu, mistrzyni Europy 
w brazylijskim ju-jitsu) i Aleksandry Fryc (wicemistrzyni 

Polski juniorów w pchnięciu kulą i rzucie młotem osób nie-
pełnosprawnych), dyrektorów instytucji pomocy społecznej 
i systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i wielu innych. 
Obecny był też ks. prał. Bogusław Płonka oraz przewod-

nicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady Osób Niepełno-
sprawnych, ekspert PFRON Anna Wandzel. Na gości już na 
samym początku imprezy czekała miła niespodzianka: wszy-
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scy otrzymali własnoręcznie wykonane przez uczniów 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śl. okolicznościowe szaliki.
Z okazji jubileuszu organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników Olimpiady mnóstwo atrakcji. Poza piętnastoma kon-
kurencjami sportowymi była fotobudka, możliwość wjaz-
du drabiną strażacką pod opieką strażaków z Komendy 
Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl., zobaczenia od środka 
policyjnego radiowozu (dzięki uprzejmości wodzisławskich 
policjantów) czy przejażdżki harleyem, bogate animacje 
przygotowane przez członków Teatru Wodzisławskiej Ulicy 
(m.in. szczudlarz, klowni, Myszka Minnie), stoisko malowania 

twarzy oraz pokaz taneczny w wykonaniu podopiecznych 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śl. Była też okolicznościowa wystawa pre-
zentująca zdjęcia z minionych piętnastu lat Olimpiady oraz 
wspólne kręcenie filmowej relacji z wykorzystaniem drona. 
Wszyscy uczestnicy mogli też skorzystać z poczęstunku: 
zarówno słodkiego, jak i ciepłego.
Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych to specyficz-
na impreza. Mniej w niej chodzi o osiąganie rekordów, a bar-
dziej o pokonywanie własnych słabości i o dobrą zabawę. Nic 
więc dziwnego, że wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, 
a drużyny – puchary. Wszyscy wszak byli zwycięzcami…

Statystyki zdawalności 
w ośrodkach szkolenia 
kierowców w powiecie 
wodzisławskim
Z powodu błędu drukarskiego w ostatnim numerze 
opublikowane zostały omyłkowo niewłaściwe staty-
styki dotyczące zdawalności osób szkolonych w ośrod-
kach szkolenia kierowców. W związku z tym raz jeszcze 
publikujemy właściwe statystyki w tym zakresie.

Przypominamy, że dane statystyczne zostały opracowane 
w oparciu o informacje przekazywane przez Wojewódzkie 
Ośrodki Ruchu Drogowego i dotyczą roku 2016. Przedsta-
wiona analiza zdawalności nie stanowi rankingu ośrod-
ków szkolenia kierowców.

Kategoria B

L.P. nazwa ośrodka szkole-
nia kierowców numer

egzamin teoretyczny egzamin praktyczny

liczba egza-
minów

wynik 
pozytywny 

[%]

liczba egza-
minów

wynik 
pozytywny 

[%]
1 Adam Wala 00022415 61 59,02 186 23,66

2 Piotr Kasperzec 00272415 31 67,74 45 46,67

3 Krzysztof Gajda 00292415 48 64,58 108 29,63

4 Roman Sokół 00312415 38 65,79 91 29,67

5 Krzysztof Szarowski 00372415 298 52,35 500 33,40

6 Przemysław Sitek 00432415 81 67,90 131 51,15

7 Beata Szulik 00462415 356 59,27 599 35,23

8 Renata Talaga 00472415 363 60,33 538 43,87

9 Szymon Cygan 00482415 59 54,24 126 30,16

10 Gabriela Simon 00492415 46 84,78 57 68,42

11 Sabina Orlik 00562415 52 61,54 88 40,91

12 Joanna Dylich 00582415 46 56,52 104 25,96

13 Argyrios Gkeros 00652415 115 61,74 175 45,14

14 Jazda Orlik sp. j. 00672415 372 70,43 642 42,21

15 Małgorzata Kołek 00682415 157 71,97 379 40,90

16 Donata Materzok 00692415 64 64,06 100 37,00

17 Agnieszka Chwast 00702415 6 50,00 10 20,00

18 Weronika Brachmańska 00712415 1 100 36 50,00

19 Marek Fibic 00722415 11 90,91 25 24,00

Zajrzyj do powiatowego kalendarza imprez
Jesteś organizatorem imprezy kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego 
lub szukasz informacji o imprezach odbywających się w wakacje? Zajrzyj do Powiatowego Kalendarza Imprez

Starostwo Powiatowe wspólnie ze wszystkimi gminami 
przystąpiło do opracowania kalendarza imprez kulturalnych, 
turystycznych i sportowych, które odbywają się na terenie 
powiatu. Na naszej stronie www.powiatwodzislawski.pl 
uruchomiono dział „Czas wolny”, w którym zamieszczane są 
informacje o różnego rodzaju imprezach.
W związku z powyższym zachęcamy stowarzyszenia, 
organizacje, instytucje itp. do przesyłania informacji o pla-
nowanych przedsięwzięciach. Zgłoszenia mogą dotyczyć 
imprez, uroczystości, świąt, turniejów, zawodów, konkur-
sów, wystaw, targów, festynów, pikników, zabaw i innych 
istotnych dla mieszkańców wydarzeń. Informacje o plano-
wanych imprezach, a także ich aktualizacje prosimy prze-
syłać na adres imprezy@powiatwodzislawski.pl.

Powiatowy Kalendarz Imprez jest również dobrym miej-
scem do znalezienia w jednym miejscu informacji o impre-
zach organizowanych na terenie nie jednej gminy, ale całe-
go powiatu – i to przez różnych organizatorów. Zachęcamy 
zatem do korzystania z serwisu.
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Punkty bezpłatnych porad prawnych
Przypominamy, że w powiecie wodzisławskim funkcjonuje sieć punktów bezpłatnych porad prawnych urucho-
miona przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Poniżej znajdą Państwo lokalizację punktów oraz 
godziny przyjęć w 2017 r. Zachęcamy do korzystania z ich oferty.

Punkt nr 1 w Zespole Poradni Specjalistycznych 
w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 164, 
44-300 Wodzisław Śląski
Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Pomoc prawna udzielana jest przez adwokata (poniedziałki, 
wtorki i co drugi piątek) oraz radcę prawnego (środy, czwart-
ki i co drugi piątek),
Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 1:

•	 16	sierpień	(środa)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 2	listopad	(czwartek)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 27	grudzień	(środa)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 28	grudzień	(czwartek)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00.

Punkt nr 2 w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach, 
ul. Strażacka 8, 44-352 Czyżowice
Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.
Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 2:

•	 16	sierpień	(środa)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 3	listopad	(piątek)	od	godz.	13.00	do	godz.	17.00
•	 27	grudzień	(środa)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 28	grudzień	(czwartek)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00

Punkt nr 3 w Urzędzie Gminy Mszana, 
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek: od godz. 13.00 do godz. 17.00
Wtorek: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Czwartek: od godz. 13.00 do godz. 17.00
Piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 3:

•	 16	sierpień	(środa)	od	godz.	13.00	do	godz.	17.00
•	 3	listopad	(piątek)	od	godz.	13.00	do	godz.	17.00
•	 27	grudzień	(środa)	od	godz.	13.00	do	godz.	17.00
•	 28	grudzień	(czwartek)	od	godz.	9.00	do	godz.	13.00

Punkt nr 4 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie, 
ul. Traugutta 1, 44-370 Pszów – punkt prowadzony 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywa-
telskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie
Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 14.00
Środa: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 12.00 do godz. 16.00
Pomoc prawna udzielana jest przez adwokata i radcę praw-
nego.

Punkt nr 4 w Urzędzie Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 
44-370 Pszów – punkt prowadzony przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOMA” 
z siedzibą w Mikołowie
Harmonogram przyjęć:
Wtorek: od godz. 10.00 do godz. 14.00
Czwartek: od godz. 10.00 do godz. 14.00
Pomoc prawna udzielana jest przez adwokata, radcę praw-
nego.
Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 4 
w Urzędzie Miasta Pszów:

•	 16	sierpień	(środa)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 2	listopad	(czwartek)	od	godz.	7.30	do	godz.10.00	oraz	od	

godz. 14.00 do godz. 15.30
•	 27	grudzień	(środa)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 28	grudzień	(czwartek)	od	godz.	7.30	do	godz.	10.00	oraz	

od godz.14.00 do godz. 15.30.

Punkt nr 5 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie, 
ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin – punkt prowadzony przez 
Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie
Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek: od godz. 12.30 do godz. 16.30
Wtorek: od godz. 12.30 do godz. 16.30

foto. succo 
foto. Photo-Mix www.pixabay.com
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Środa: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Czwartek: od godz. 12.30 do godz. 16.30
Piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 5:

•	 16	sierpień	(środa)	w	godz.	od	7.30	do	godz.	9.00
•	 18	sierpień	(piątek)	w	godz.	od	7.30	do	godz.	9.00
•	 30	październik	(wtorek)	w	godz.	12.00	do	godz.12.30	oraz	

od godz. 16.30 do godz.17.30
•	 2	listopad	(czwartek))	w	godz.	od	16.30	do	godz.17.30
•	 3	listopad	(piątek)	w	godz.	od	7.30	do	godz.	9.00
•	 27	grudzień	(środa)	w	godz.	od	7.30	do	godz.	9.00
•	 28	grudzień	(czwartek)	w	godz.	od	7.30	do	godz.	12.30
•	 29	grudzień	(piątek)	w	godz.	od	7.30	do	godz.	9.00.

Punkt nr 6 w Rydułtowskim Centrum Kultury w Ryduł-
towach, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Ryduł-
towy– punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzi-
bą w Mikołowie
Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00
Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 6:

•	 16	sierpień	(środa)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 3	listopad	(piątek)	od	godz.	13.00	do	godz.	17.00
•	 28	grudzień	(czwartek)	od	godz.	10.00	do	godz.	14.00
•	 29	grudzień	(piątek)	od	godz.	13.00	do	godz.	17.00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•	 poinformowanie	osoby	uprawnionej	 o	obowiązującym	

stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach 
lub o spoczywających na niej obowiązkach lub,

•	 wskazanie	osobie	uprawnionej	sposobu	rozwiązania	jej	
problemu prawnego, lub

•	 udzielenie	 pomocy	 w	 sporządzeniu	 projektu	 pisma	
w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłącze-
niem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

•	 sporządzenie	projektu	pisma	o	zwolnienie	od	kosztów	
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwoka-
ta, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecz-
nika patentowego w postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
•	 podatkowych	związanych	z	prowadzeniem	działalności	

gospodarczej
•	 z	zakresu	prawa	celnego,	dewizowego	i	handlowego
•	 związanych	 z	 prowadzeniem	 działalności	 gospodar-

czej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

Nagrody za najlepszy 
film promujący szkołę 
rozdane! 

27 czerwca Starosta Wodzisławski uroczyście przekazał 
nagrody dla zwycięskich szkół w konkursie na najlepszy 
film promujący szkołę lub placówkę Powiatu Wodzi-
sławskiego. 

Przypomnijmy. W konkursie udział wzięło 9 filmów, na któ-
re oddano łącznie 943 głosy. Głosujący mogli oddać głos 
na film, który był ich zdaniem najlepszy, najciekawszy lub 
najbardziej interesujący.
Pierwsze miejsce w konkursie, a tym samym nagrodę pie-
niężną w wysokości 3.ooo zł na zakup materiałów edukacyj-
nych dla szkoły/placówki, zdobyło I Liceum Ogólnokształ-
cące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 
Śląskim. Drugie miejsce zajął film Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim, otrzymując nagrodę w wysokości 2.000 zł, a trze-
cie miejsce – film Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oska-
ra Langego w Wodzisławiu Śląskim otrzymując nagrodę 
w wysokości 1.000 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
•	 klientom	pomocy	społecznej
•	 osobom	posiadającym	ważną	Kartę	Dużej	Rodziny
•	 kombatantom	 i	 ofiarom	 represji	 wojennych	 i	 okresu	

powojennego
•	 weteranom
•	 młodzieży	do	26	lat
•	 seniorom	powyżej	65	lat
•	 ofiarom	 klęsk	 żywiołowych,	 katastrof	 naturalnych	 lub	

awarii technicznych
•	 kobietom	w	ciąży

Więcej informacji na stronie www.powiatwodzislawski.pl 
w zakładce „Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych”.
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Nasze szpitale w sieci
Szpitale Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. zostały 
zakwalifikowane do sieci szpitali I stopnia. Oznacza to zmianę zasad ich finansowania, ale dla pacjentów prak-
tycznie nic się nie zmieni.

foto. SilasCamargo www.pixabay.com

Apel o wsparcie szpitala
Doceniając dotychczasowe działania, zmierzające do poprawy sytuacji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim, zarówno dyrekcji, pracowników jak i wszystkich, którzy podjęli 
wysiłek w celu poprawy sytuacji powiatowej opieki zdrowotnej, Zarząd 
Powiatu postanowił dodatkowo wesprzeć te inicjatywy.

Apel o wsparcie działalności Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Doceniając i dziękując dyrekcji oraz pracownikom PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim za dotychczasową pracę i zaangażowanie, kierujemy apel do wszystkich środowisk, mogących mieć realny wpływ 
na dalszą działalność szpitala, prosząc o pomoc i wsparcie finansowe. Zwracamy się do Ministra Zdrowia, Wojewody Śląskie-
go, Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 
parlamentarzystów, prezydentów, burmistrzów i wójtów. Apel ten kierujemy w trosce o los tej placówki, jej pracowników, 
a przede wszystkim mieszkańców, zarówno powiatu wodzisławskiego, jak i ościennych miejscowości korzystających z jej 
usług medycznych.
Trud włożony w wyprowadzanie szpitala z katastrofalnej wręcz sytuacji, zarówno finansowej jak i organizacyjnej, nie może 
pójść na marne. Dotychczasowe działania, zarówno Powiatu Wodzisławskiego jak i lokalnych samorządów, a przede wszyst-
kim wielki wysiłek dyrekcji oraz załogi włożony w ratowanie szpitala budzą wielki szacunek i pozwalają mieć nadzieję na 
dalsze sprawne funkcjonowanie tej placówki medycznej. Apelujemy także do pracowników o dalsze zaangażowanie, od 
którego zależy zarówno dobra atmosfera w Szpitalu jak i jeszcze wyższa jakość świadczonych usług.
Nie do pomyślenia jest sytuacja, w której szpital w powiecie wodzisławskim miałby zaprzestać działalności. Dlate-
go prosimy o zaangażowanie wszystkich, dla których ważne jest dobro tej placówki, prosimy o wszelkie możliwe 
wsparcie, zwłaszcza finansowe, dzięki któremu mieszkańcy powiatu i okolic nadal będą mogli korzystać z facho-
wej i nowoczesnej opieki medycznej.

23 marca 2017r. Sejm zmienił zasady 
finansowania opieki szpitalnej w Polsce. 
Od 1 października szpitale będą funk-

cjonować w tzw. sieci, w ramach której 
wyodrębniono sześć poziomów syste-
mu zabezpieczenia świadczeń, tj. szpita-
le I stopnia, II stopnia, III stopnia, szpitale 
pediatryczne, onkologiczne lub pulmo-
nologiczne oraz szpitale ogólnopolskie.
Struktura naszych placówek spowo-
dowała, że Śląski Oddział Wojewódz-
ki Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Katowicach zakwalifikował szpitale 
w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach do 
poziomu szpitali I stopnia. Zgodnie 
z tym 1 października wszystkie oddzia-

ły PPZOZ będą finansowane według 
nowych warunków. Koszty udzielanych 
świadczeń rozliczane będą w formie 
ryczałtowej bez kontraktów na poszcze-
gólne oddziały.
Dla pacjentów w praktyce nic się nie 
zmieni. PPZOZ podpisał wszystkie anek-
sy do umowy z NFZ, a przez najbliższe 
trzy miesiące (lipiec, sierpień oraz wrze-
sień) szpitalne oddziały będą funkcjono-
wać jak do tej pory. Niewiadomą pozo-
staje jedynie wysokość ryczałtu, jaki 
nasze placówki otrzymają.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu 30 czerwca w formie uchwały 
zatwierdził apel skierowany do: Ministra Zdrowia, Wojewody Śląskiego, Marszałka 
Województwa Śląskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, parlamentarzystów, prezydentów, burmistrzów i wójtów:
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Proteza stawu biodrowego lub kolanowego w jeden 
rok – czy to możliwe? W Wodzisławiu Śl. tak!
Szpital w Wodzisławiu Śl. jest jedną z nielicznych placówek medycznych w województwie śląskim, która może 
pochwalić się jednym z najkrótszych czasów oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego. Różnice w czasie oczekiwania na zabieg są ogromne. Gdy w placówce  na wykonanie zabiegu czeka 
się średnio od 3 – 6 miesięcy do roku, w innych placówkach ten czas wynosi w przypadku stawu kolanowego – 
około 7 lat, a biodrowego – nawet 18 lat.

Obecnie na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 
Szpitala w Wodzisławiu Śl. wykonuje się średnio od 5 do 7 
zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolano-
wego tygodniowo, jednak planowane jest ich zwiększenie. 
W planach jest także zwiększenie liczby endoprotezoplastyk 
rewizyjnych, czyli ponownych wszczepień implantów. Każda 

bowiem endoproteza – obojętnie czy kolanowa czy biodrowa 
– kiedyś ulegnie obluzowaniu, powodując dolegliwości bólo-
we. Trwałość takiej endoprotezy wynosi od 10 do 20 lat i okres 
ten zależy od różnych czynników. Na szczęście zespół orto-
pedów pracujących w Wodzisławiu Śl. jest w stanie pomóc 
pacjentom, u których doszło do obluzowania protezy.

Inwestycje drogowe w pełni
W tym roku Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. planuje wydać ok. 11,5 mln zł na inwestycje drogowe. 
Znaczna część tych środków została już zaangażowana, dzięki czemu drogowców można spotkać na wielu drogach 
naszego powiatu. Warto podkreślić, że swój udział w realizacji części zadań mają również gminy powiatu.

W Skrbeńsku aktualnie modernizowa-
ny jest ponad 1,6 km odcinek ul. Pio-
trowickiej. W ramach inwestycji zosta-
nie wymieniona nawierzchnia drogi, 
powstanie kanalizacja deszczowa oraz 
nowy odcinek chodnika (już istniejący 
zostanie przebudowany). Planowany 
termin zakończenia do trzeci kwartał 
2017 r., a koszt – prawie 1,5 mln zł.
Największą inwestycją drogową powia-
tu w Wodzisławiu Śl. jest przebudo-
wa prawie kilometra drogi nr 5000s, 
czyli ul. Kokoszyckiej nakładem 
ok. 2,3 mln zł. Tutaj – poza nową kon-
strukcją i nawierzchnią drogi – zostanie 
wybudowana też kanalizacja deszczo-
wa oraz mur oporowy. Powstaną też 
nowe chodniki oraz wjazdy do pose-
sji, zaś skarpy zostaną wzmocnione 
płytami betonowymi. W mieście trwa 
również remont kolejnego odcinka 
ul. Radlińskiej (od Ronda Nowomiej-
skiego do skrzyżowania z ul. Leszka). 
Podobnie jak w przypadku ul. Piotro-
wickiej w Skrbeńsku planowany termin 
zakończenia obu inwestycji to trzeci 
kwartał.
Natomiast zostało przebudowane już 
skrzyżowanie na ul. Bolesława Chro-
brego w Wodzisławiu Śl. na wysoko-
ści posesji nr 80B-84C. Aktualnie też 

prowadzone są prace na ul. Letniej 
związane z wykonaniem nawierzchni 
jezdni, przebudową zjazdów z kostki 
brukowej betonowej oraz wymianą 
kanalizacji deszczowej i studzienek 
wpustowych. Całkowita wartość tego 
przedsięwzięcia to ok. 325 tys. zł, a pla-
nowany termin zakończenia – trzeci 
kwartał roku.
W Radlinie modernizowana jest 
ul. Rydułtowska. Kosztem ok. 413 
tys. zł powstaje tam nowa nawierzch-
nia półkilometrowego odcinka drogi 
oraz przebudowywany jest chodnik. 
Oczyszczony i wzmocniony zostanie 
też rów. Za prawie 330 tys. zł remon-
towany jest również chodnik przy 
ul. Sokolskiej. Inwestycja obejmu-
je wymianę jego nawierzchni z płyt 
betonowych na kostkę brukową beto-
nową, a także przebudowę kanalizacji 
deszczowej oraz wymianę studzienek 
wpustowych. Termin zakończenia obu 
zadań to przedostatni kwartał bieżące-
go roku.
W Lubomi za ponad pół miliona złotych 
modernizowana jest ul. Asnyka, a tak-
że ul. Raciborska w Syryni. W sumie 
wyremontowany zostanie prawie kilo-
metr drogi. Zadanie obejmuje również 
przebudowę chodnika oraz zatok auto-

busowych. Z kolei w Rogowie nakła-
dem ok. 180 tys. zł powstaje nowy, pra-
wie trzystumetrowy odcinek chodnika 
przy ul. Wodzisławskiej.
Duże inwestycje drogowe realizowane 
są również w gminie Mszana. W ramach 
usuwania szkód górniczych dzięki ugo-
dzie między powiatem a JSW remon-
towany jest prawie półkilometrowy 
odcinek ul. Wiejskiej w Gogołowej. 

W trakcie procedury przetargowej jest 
ponadto przebudowa skrzyżowania 
ul. Wiejskiej i ul. Boryńskiej w Gogo-
łowej. Tam skorygowana zostanie 
geometria skrzyżowania, powstanie 
kanalizacja deszczowa oraz zmienio-
na zostanie organizacja ruchu. Droga 
zostanie gruntownie przebudowana, 
wyremontowane lub wybudowane 
zostaną brakujące odcinki chodnika, 
a skarpy rowu wzmocnione zosta-
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Skrzyżowanie Górnicza-Pszowska do przebudowy
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego zapadła decyzja o podpisaniu z władzami województwa 
porozumienia w sprawie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą 
powiatową nr 5000 S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim.

Skrzyżowanie ul. Górniczej z ul. 
Pszowską od wielu lat jest przedmio-
tem narzekań ze strony kierowców 
z powodu trudności z wydostaniem się 
z ul. Górniczej, zwłaszcza w godzinach 
szczytu. Nic dziwnego – skrzyżowanie 
to jest niezwykle istotne dla układu 
komunikacyjnego miasta i powia-
tu, stanowi bezpośredni dojazd do 
Komendy Powiatowej Policji, do osie-
dli oraz strefy przemysłowej, w której 
w ostatnich latach zostało zlokalizo-
wanych kilka nowych przedsiębiorstw. 
W pobliżu skrzyżowania znajduje się 
także szkoła podstawowa oraz nowe 
osiedle mieszkaniowe. Z uwagi na sze-
rokie pasy ruchu oraz brak segregacji 
ruchu, a także ograniczone warunki 
widoczności, skrzyżowanie nie zapew-
nia zadowalającego poziomu bezpie-
czeństwa i przepustowości.
Tymczasem przebudowa skrzyżowa-

nia nie została uwzględniona przez 
Zarząd Województwa Śląskiego w pla-
nie rzeczowo-finansowym inwestycji 
i remontów na drogach wojewódzkich. 
W związku z tym władze powiatu posta-
nowiły na podstawie porozumienia 
z Województwem Śląskim opracować 
projekt, w którym ujęte zostaną: remont 
podbudowy i nawierzchni, urządzeń 
odwodnienia, wydzielenie pasów do 
skrętów z drogi wojewódzkiej, wydzie-
lenie odrębnych pasów do skrętu w pra-
wo i w lewo z drogi powiatowej oraz 
dokumentacja geodezyjna.
Jak tłumaczy Arkadiusz Łuszczak, 
naczelnik Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego w Wodzi-
sławiu Śl. przez wiele lat prowadzona 
była bezskuteczna korespondencja 
z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
– Oczekiwania mieszkańców są takie, 

żeby powstała tam sygnalizacja świetlna 
i uważam, że jest potrzebna. Dobrze się 
stało, że intensywne, wspólne działania 
władz powiatu i miasta przyniosły taki 
skutek, że pozwolono nam przynajmniej 
wykonać dokumentację projektową, 
która zakłada wydzielenie lewoskrętów 
i pasa włączania. Co prawda, dzisiaj nie 
ma zgody na światła, ale powiat wykonu-
jąc projekt budowlany, tak go przygotuje, 
żeby w przyszłości było możliwe ich zain-
stalowanie. Mam nadzieję, że powstanie 
on w ciągu kilku miesięcy i że przebudowa 
będzie miała miejsce w 2019 roku. Takie są 
też deklaracje urzędników z Katowic.
Aby mogło tak się stać potrzebna jest 
jeszcze uchwała sejmiku wojewódz-
twa, a ta będzie głosowana najpraw-
dopodobniej na sesji w sierpniu. Wtedy 
Zarządy Województwa i Powiatu będą 
mogły zawrzeć porozumienie, na pod-
stawie którego Wydział Komunikacji 
i Transportu Starostwa ogłosi przetarg 
na wykonanie dokumentacji. Rozstrzy-
gnięcie jesienią.

ną płytami i brukiem kamiennym. 
Planowany termin zakończenia zada-
nia zależy od zakończenia procedury 
wyłonienia wykonawcy. Powiatowy 
Zarząd Dróg planuje, że inwestycja 
zostanie ukończona w ciągu 90 dni od 
podpisania umowy.
To jednak nie wszystkie tegoroczne inwe-
stycje drogowe Powiatu Wodzisławskie-

go. Aktualnie została podpisana umowa 
z wykonawcą na przebudowę mostu 
drogowego w ciągu ul. Powstańców 
Śl. w Godowie o wartości ok. 800 tys. zł, 
z czego połowę Powiatowy Zarząd Dróg 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Wodzisławiu Śl. pozyskał z budżetu 
państwa. Planowany termin realizacji tego 
zadania do ostatni kwartał tego roku.

Piotrowicka zamknięta. Kursy PKS-u w Skrbeńsku 
zawieszone
Z powodu remontu ulicy Piotrowickiej w Skrbeńsku oraz jej czasowego zamknięcia na odcinku od ul. Zielonej do 
ul. Poprzecznej autobusy komunikacji powiatowej nie będą obsługiwać przystanków w Skrbeńsku.

Na 12 lipca zaplanowano zamknięcie ulicy Piotrowickiej 
w Skrbeńsku na odcinku od ul. Zielonej do ul. Poprzecz-
nej. Trwa tam przebudowa drogi i budowa chodników. 
Z Gołkowic do granicy państwa z Republiką Czeską 
będzie można dojechać ulicami Graniczną i Poprzecz-
ną, a następnie skręcić w lewo w świeżo wyremonto-
wany fragment ulicy Piotrowickiej. Niestety w związku 
z remontem czasowo zawieszone zostaną w Skrbeńsku 

kursy autobusów PKS. Autobusy linii 36 z Wodzisławia Śl. 
do Jastrzębia-Zdroju nie będą obsługiwać przystanków 
także na ulicach Poprzecznej i Granicznej. Prosimy pasa-
żerów o korzystanie z przystanków: Gołkowice 1 Maja 
Pietrasz i Gołkowice 1 Maja Żabków. Godziny odjazdów 
nie zmienią się. Prace potrwają najpóźniej do 31 lipca. Za 
utrudnienia przepraszamy.

foto. Photo-Mix www.pixabay.com
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Rekord Guinnessa (prawdopodobnie) pobity!
21.06.2017 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza” odbył się Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych. 
Było to największe w województwie śląskim wydarzenie promujące spotkania, integrację i zabawę z udziałem 
osób niepełnosprawnych. W ramach pikniku Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzi-
sławiu Śląskim zorganizował próbę pobicia rekordu Guinnessa w lekcji tańca samby.

W próbie wzięło udział 278 osób. Zadaniem uczestników było, 
aby podczas półgodzinnej lekcji pod okiem instruktorki tań-
ca, poznać podstawowe kroki samby, a następnie zaprezen-
tować układ podczas co najmniej trzyminutowego występu. 
Była to pierwsza tego rodzaju próba w naszym powiecie. – 
Chcieliśmy udowodnić, że osoby niepełnosprawne mogą pobić 
pełnosprawny rekord – podkreśla Dezyderiusz Szwagrzak, 
dyrektor Zakładu.
Organizator wydarzenia zgłosił próbę do biura rekordów 
w Londynie. Próba pod względem liczby osób została pobi-

ta, lecz potrzebne jest jeszcze oficjalne potwierdzenie, że 
rekord został pobity.
Sam Piknik również okazał się fantastyczną imprezą, w któ-
rej wzięło udział według szacunków ok. 1500 osób z całego 
regionu. Przedstawiciele organizatorów, tj. Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenia 
„Radlińska Przystań”, a przede wszystkim uczestnicy impre-
zy byli zachwyceni warunkami w Olzie. Kto wie – może więc 
nie był to ostatni Piknik Integracyjny Osób Niepełnospraw-
nych zorganizowany w powiecie wodzisławskim.

Pociąg Papieski przyjechał do Olzy
3 czerwca przyjechał do Olzy z Wadowic Pociąg Papieski jako upamiętnienie trzeciej rocznicy kanonizacji Papie-
ża-Polaka, św. Jana Pawła II. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w historii powiatu.

Pociąg wyruszył z Wadowic punktualnie 
o godz. 8:24. Ok. godz. 12:00 pociąg wje-
chał na teren naszego powiatu, najpierw 
na stację Radlin-Obszary, później do 
Wodzisławia Śl., a następnie do Czyżowic 
i Bełsznicy. Do Olzy pociąg przyjechał 
o 12:50. Na całej trasie pociąg witały tłu-
my mieszkańców, na dworcu w Wodzi-
sławiu Śl. m.in. wicestarosta Grzegorza 
Kamińskiego oraz parlamentarzyści: 
Teresa Glenc, Krzysztof Gadowski 
oraz Adam Gawęda. W stolicy powiatu 
do pociągu wsiadł m.in. ks. bp. Adam 
Wodarczyk, duszpasterz kolejarzy ślą-
skich ks. dr Andrzej Suchoń, a także 
orkiestra gminy Gorzyce.
Po przyjeździe do Olzy pasażerowie 
wyjątkowego pociągu wzięli udział 

w mszy świętej oraz koncercie muzyki 
chrześcijańskiej. Organizatorzy przygo-
towali również okolicznościową wysta-
wę zdjęć i cytatów poświęconą życiu 
i nauce Świętego. W olzańskim kościele 
można było ponadto zobaczyć relikwie 
Jana Pawła II: fragmenty szaty splamio-
nej krwią, krzyż pastoralny, różaniec, 
a także sweter używany w czasie space-
rów i podróży, okulary, plecak turystycz-
ny i faksymile paszportu Karola Wojtyły. 
Sporą atrakcją była też możliwość zwie-
dzenia Pociągu Papieskiego, który do 
wieczora otwarty był dla odwiedzają-
cych. Chętni mogli również wziąć udział 
w nabożeństwie zorganizowanym 
w pobliskim sanktuarium MB Fatimskiej 
w Turzy Śl.

Punktualnie o godz. 18:20 Pociąg Papie-
ski wyruszył z Olzy w drogę powrotną. 
Głównym organizatorem wydarzenia 
była gmina Gorzyce i tamtejsze Gminne 
Centrum Kultury. Patronat nad wydarze-
niem objął starosta Ireneusz Serwotka, 
a Powiat Wodzisławski wsparł przedsię-
wzięcie finansowo.

Foto. B. Wojsa Dziennik Zachodni



WIEŚCI Powiatu 
WODZISŁAWSKIEGO

20 CZERWIEC – LIPIEC 2017

Tour de Pologne 
przejedzie przez 
powiat!
Już 1 sierpnia po drogach naszego 
powiatu przejadą kolarze uczest-
niczący w 74. Tour de Pologne UCI 
World Tour – jednej z najbardziej 
prestiżowych imprez kolarskich na 
świecie.

Powiat wodzisławski znajduje się na 
trasie IV etapu tegorocznego wyścigu, 
prowadzącej z Zawiercia do Zabrza, 
a starosta Ireneusz Serwotka zapro-
szony został do udziału w pracach 
komitetu honorowego tegorocznej 
edycji TdP UCI World Tour.
Kolarska elita przejedzie przez nasz 
powiat 1 sierpnia w godzinach póź-
nopopołudniowych (ok. godz. 17:00). 
Około godz. 17:02 kolarze opuszczą 
premię lotną w Jastrzębiu-Zdroju 
i wjadą do Moszczenicy, a następnie 
podążą ulicą Moszczeńską do Mszany. 
Około 17:10 planowane jest przecięcie 
skrzyżowania dróg wojewódzkich 930 
i 933 w Mszanie i przejazd ul. Wolności 
w Połomi w kierunku Świerklan i dalej 
do Rybnika.
Zachęcamy mieszkańców do kibicowa-
nia kolarzom na trasie ich przejazdu. 
Wspólnie stwórzmy sportowy klimat 
i atmosferę godną przyjęcia najwięk-
szych sław światowego kolarstwa!
Szczegółowa trasa przebiegu 74. Tour 
de Pologne UCI World Tour po drogach 
powiatu wodzisławskiego zaprezento-
wana została na rysunku.

Wakacje w powiecie
Zachęcamy do skorzystania z oferty imprez kulturalnych, sportowych i roz-
rywkowych przygotowanej przez organizacje pozarządowe.
Teatr Wodzisławskiej Ulicy zaprasza na spektakle z cyklu „…Teatr mój widzę 
ogromny…”. Już 23 lipca spektakl w Rydułtowach, a 15 sierpnia Wielki Finał 
w Parku Zamkowym w Wodzisławiu Śląskim.
Fundacja Rozwoju Kinematografii zachęca do uczestnictwa w projekcjach filmów 
w ramach projektu „Letnie Kino w Wodzisławiu Śl.”. Pierwsza projekcja odbę-
dzie się 6 sierpnia w Radlinie (Park im. Zarzeckiego), a druga – 13 sierpnia – plac 
obok Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.
Siatkarski Klub Górnik Radlin zorganizował cykl zawodów w ramach „V Grand Prix 
Starosty Wodzisławskiego w siatkówce plażowej” – szczegóły w osobnym mate-
riale.
Z kolei Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Kro-
stoszowice „Inter Krostoszowice” zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym pt. 
„Rowerem poznajemy bogactwo przyrody i malownicze krajobrazy powia-
tu wodzisławskiego”, który zaplanowano na 26 sierpnia.
Niemal na zakończenie tegorocznych wakacji zapraszamy do udziału w największej 
rowerowej imprezie w regionie, czyli XIX Powiatowym Rajdzie Rowerowym z Wodzi-
sławia Śl. do Mszany. Impreza odbędzie się 27 sierpnia. Szczegóły na plakacie..


