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 Medale wręczali major Wacław Woja-
czek z Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Rybniku, Jerzy Rosół Starosta Powiatu Wo-
dzisławskiego oraz włodarze poszczególnych 
gmin, w których mieszkańcy zamieszkują. 
Uroczystość odbyła się 15 stycznia 2010 r. 
w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w 
Wodzisławiu Śl.

Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
– to polskie odznaczenie wojskowe przyzna-
wane przez Ministra Obrony Narodowej. 
Stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą 
lub działalnością przyczyniły się do rozwoju 
i umocnienia obronności kraju, a także wobec 

rodziców, których co najmniej trzech synów 
pełniło wzorową służbę wojskową.

Srebrnym medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” zostali wyróżnieni:
1. Eugenia i Feliks Frankowscy z Radlina
2. Józef Kamczyk z Rogowa
3. Zofia i Stanisław Kawkowie z Wodzisławia Śl.
4. Bernadeta i Paweł Opicowie z Gorzyc
5. Cecylia i Zygfryd Opolony z Wodzisławia Śl.
6. Maria i Jan Pałkowie z Pszowa
7. Jadwiga i Franciszek Prusowscy z Lubomi
8. Teresa i Jan Przybyłowie z Wodzisławia Śl.
9. Teresa i Roman Sówka z Wodzisławia Śl.

(WSR)

Decyzją Ministra Obrony Narodowej rodzice, którzy wychowali dzieci na wzo-
rowych i ofiarnych żołnierzy zostali odznaczeni Srebrnym Medalem „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”.

Porad udzielać będzie Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów Dariusz Kalemba. Jego Biuro mieści się 
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a III 
piętro, pokój 326 (przy Zespole Szkół Technicznych). 
tel. 32 453 99 62

 Kącik porad konsumenckich
Zapraszamy do nowo powstałego kącika porad konsumenckich. W każdym kolej-

nym numerze "Wieści" umieszczać będziemy odpowiedzi na pytania mieszkańców z 
zakresu prawa konsumenckiego.
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Zrealizowane zadania 
inwestycyjne i modernizacyjne 

Na inwestycje prowadzone przez Wydział 
Infrastruktury Technicznej wydano 3 220 824 
zł, z czego dla placówek oświatowych przezna-
czono 2 148 234 zł, na budynki administracyjne 
Starostwa 1 072 590 zł.

Do najważniejszych inwestycji należały:
• zagospodarowanie terenu przed budynkiem 

Starostwa przy ul. Pszowskiej - m.in. poprzez 
wykonanie 69 miejsc parkingowych, wiatro-
łapu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych 
i systemu monitoringowego, zjazdu z drogi 
wewnętrznej os. Dąbrówki do Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śl. wraz z 
wydzieleniem miejsc parkingowych dla 
pracowników szkoły 

Realizacja priorytetowych zadań Powiatu 
Wodzisławskiego w 2009 roku

pod biblioteką szkolną w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie

• w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Pszowie zakupiono również wyposażenie i 
pomoce naukowe do pracowni elektrotech-
niki i elektroniki

• budowa boiska ‘’ORLIK 2012’’ przy ZSP 
nr 2 w Rydułtowach – planowany termin 
oddania  marzec 2010r.

• termomodernizacja zespołu budynków 
Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

• kompleksowy remont budynku Poradni Psy-
chologiczno–Pedagogicznej, wyremontowa-
ne sale zostały wyposażone w nowoczesny 
sprzęt i urządzenia,

• budowa wewnętrznej sieci teletechnicznej 
pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowe-
go przy ul. Bogumińskiej 2 i ul. Mendego 3 w 
Wodzisławiu Śl. wraz z wykonaniem I etapu 
robót elektrycznych w zakresie przebudowy 
głównego zasilania elektro-energetycznego 
oraz zabudowy nowej centrali telefonicznej 
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 
Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl.

• przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej w ZSP nr 2 w Rydułtowach 

• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w 
ZSP w Radlinie 

• wyremontowanie holu, korytarza oraz klat-
ki schodowej budynku głównego Zespołu 
Szkół Technicznych

• wymiana drzwi wewnętrznych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie

• malowanie sali gimnastycznej wraz z wymia-
ną oświetlenia i malowanie korytarza przy-
ziemia wraz z wymianą drzwi wewnętrznych 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Rydułtowach

• malowanie rynien, spustów i obróbek bla-
charskich w Zespole Szkół im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

• remont pomieszczeń piwnicznych wraz z 
wykonaniem odwodnienia pomieszczeń 

Wejście do budynku Starostwa przy 
ul. Pszowskiej 92a.

• remont budynku wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mendego 
3, gdzie przeniesiono Wydział Geodezji

• rozbudowa parkingu od strony frontowej w 
ośrodku w Gorzycach

• w zarządzie Powiatowego Zakładu Zarządza-
nia Nieruchomościami  znajduje się 21 nie-
ruchomości poddawanych systematycznym 
remontom, na które wydatki remontowe i in-
westycyjne wyniosły w 2009r. - 2 275 620,52 
zł (w 2007r. – 829 243,91 zł, w 2008r. - 603 
323,42 zł)

• Na zadania inwestycyjne i remontowe oraz 
zakup sprzętu medycznego przeznaczono: 
w 2009 roku na zakup aparatu RTG dla 
SPZOZ Rydułtowy  kwotę 400 000 zł. 
(łącznie dla SPZOZ-ów w Wodzisławiu i 

Rydułtowach w okresie od listopada 2006 
do grudnia 2009 przeznaczono kwotę 3 484 
570 zł) 

Komunikacja, transport 
i poprawa bezpieczeństwa na 

drogach
Ważniejsze prace inwestycyjne i remontowe 

realizowane przez PZD:
• budowa lub modernizacja 6,8 km chodników 

oraz 8,5 km nawierzchni jezdni
• w ramach NPPDL wykonano:

- budowę chodnika i remont nawierzchni 
ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie – DP 
5020S

- remont nawierzchni drogi powiatowej 
5044S Rogów- Czyżowice 

Droga powiatowa 5044S Rogów-Czyżowice po 
modernizacji

Wieści Powiatu Wodzisławskiego

Nowy aparat RTG w SPZOZ w Rydułtowach.

Gabinet diagnozy dla dzieci.

Gabinet diagnozy i terapii psychologicznej.

www.powiatwodzislawski.pl
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W Starostwie 
funkcjonuje Sys-
tem Zarządzania 
Jakością  ISO 
9001:2008, który 
zobowiązuje do 
systematycznego 
p o d n o s z e n i a 
świadczonych 
usług. Auditowa-
ne są wszystkie 
procesy świad-
czenia usług przez 
komórki organiza-

cyjne. Przeprowadzono ankietyzację  klientów 
mającą na celu uzyskanie informacji na temat 
świadczonych w urzędzie usług.

Funkcjonowanie Oświaty 
W roku szkolnym 2009/2010 do szkół 

powiatowych   uczęszcza 7 127 uczniów. Na 
szczególne podkreślenie zasługują wyniki 
matur i egzaminów zawodowych z 2009 roku. 
Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach 
ogólnokształcących wyniosła 98,79%, w techni-
kach 93,11% i była najwyższa w Województwie 
Śląskim.

Również wyniki egzaminu zawodowego po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 
roku były wyższe niż średnia dla Województwa 
Śląskiego.

Dowodem wysokich osiągnięć dydak-
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• budowa chodnika i remont nawierzchni 
jezdni ul. 1 Maja w Gołkowicach

• rozbiórka wiaduktu na ul. 1 Maja w Skrzy-
szowie oraz budowa ok. 275 mb drogi wraz 
z chodnikiem i oświetleniem

• budowa chodnika przy ul. Skrzyszowskiej 
w Mszanie

• remont nawierzchni oraz budowa chodnika 
i kanalizacji deszczowej przy ul. Piecow-
skiej,  remont nawierzchni  ul. Bohaterów 
Warszawy w Rydułtowach

• budowa chodnika i kanalizacji deszczowej 
przy ul. Paderewskiego oraz remont chod-
nika wraz z odwodnieniem jezdni przy ul. 
Traugutta, remont nawierzchni ul. Staffa 
w Pszowie

• budowa zatoki autobusowej przy ul. Szyma-
nowskiego w Marklowicach

• remont chodnika wraz z kanalizacją przy 
ul. Raciborskiej, remont nawierzchni jezdni  
i chodnika ul. Powstańców Śl. w Syryni

• remont chodników przy ul. Pogrzebieńskiej 
i przy ul. Granicznej w Lubomi

• remont nawierzchni drogi oraz chodnika przy 
ul. Wiejskiej w Gogołowej

• remont nawierzchni ul. Oraczy, Wolności 
i ul. Głożyńskiej oraz remont chodników 
przy ul. Górniczej  , Chrobrego,  Kopernika 
i A. Ludowej w Wodzisławiu Śl.

•   remont chodnika przy ul. Rymera w Radlinie
     Powiat wodzisławski otrzymał z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego w ramach 
środków dla subregionów 17 mln euro na za-
dania realizowane w trybie pozakonkursowym, 
w tym 14 mln euro przeznaczonych zostało na 
inwestycje drogowe na terenie całego powiatu. 
Wnioski do programu zostały złożone zgodnie 
z harmonogramem.

Powiatowy Zarząd  Dróg realizować będzie 
następujące zadania:
• Przebudowę ul. Wiosny Ludów w celu po-

prawy skomunikowania Marklowic i Radlina 
z DK 78 oraz DW 932 .

19 października 2009r. podpisana została umo-
wa z wykonawcą, po czym przystąpiono do 
prac. Planowane zakończenie robót - 30 wrze-
sień 2010. Wykonano frezowanie nawierzchni 
drogi, położona została warstwa wyrównawcza, 
rozebrano stare chodniki.
• Przebudowę ciągu drogowego usprawnia-

jącego dojazd do stref przemysłowych 
w Czyżowicach oraz odciążającego 
DW 933. 

Wniosek jest w trakcie oceny formalno -  me-
rytorycznej. Rozpoczęcie robót planowane 
jest na 15 marzec 2010,  a zakończenie na 30 
sierpień 2012. 
W 2009 roku wykonano podział geodezyjny 
wraz z wykupem gruntów.
• Usprawnienie połączenia komunikacyjnego 

strefy aktywności gospodarczej oraz gminy 

Godów z autostradą A1 . 
Wniosek po pozytywnej ocenie formalno - me-
rytorycznej. Po uchwaleniu WPI  podpisana 
zostanie umowa o dofinansowanie. Rozpoczę-
cie robót planowane jest na 1 kwietnia 2011r., 
natomiast zakończenie na 31 listopada 2012r.

Na inwestycje i remonty drogowe pro-
wadzone przez PZD wydano w 2009 roku 
– 10.421.046,06 zł.

Łączne wydatki na zadania inwestycyjne
 i remontowe w budżecie Powiatu za 2009 rok 
zamknęły się kwotą  13.784.245,69 zł (w roku 
2007 - 11 473 594,92 zł , w roku 2008 - 7 546 
075,73 zł,)

W ramach zadań ochrony środowiska prze-
znaczono m. in. fundusze na:

- Program ograniczenia niskiej emisji - do-
tacja dla gmin (Rydułtowy, Wodzisław Śl.):
 91 168,00 zł

- Likwidację i utylizację azbestu- dotacja 
dla gmin(Mszana, Godów, Pszów, Rydułtowy, 
Lubomia, Gorzyce, Wodzisław, Marklowice, 
Radlin): 114 134,50 zł

W ramach Wydziału Komunikacji i Trans-
portu:
• Pomieszczenia Wydziału Komunikacji 

i Transportu wyposażono w instalację alar-
mowo-pożarową (czujniki dymu) oraz sys-
tem kontroli do pomieszczeń służbowych.

• Wydział odnotował w 2009 roku ok. 55 tys. 
załatwianych spraw.

• Ze względu na dużą liczbę klientów odwie-
dzających Wydział  Komunikacji i Transpor-
tu z towarzyszącymi im dziećmi urządzony 
został „kącik  dla dzieci”. 

dla rodzin klientów oraz przeprowadzono 
zajęcia edukacyjne ze 160 uczniami i wo-
lontariuszami.

• W Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
objęto pobytami stacjonarnymi 72 osoby. 
Z pozostałych form wsparcia skorzystało 
601 osób.

• Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
udzielił wsparcia psychologicznego 260 
osobom, pedagogicznego 424 osobom. Na 
rodziny adopcyjne przeszkolono 20 rodzin, 
a na rodziny zastępcze 2 rodziny.
W celu poprawy warunków pracy w miej-

scach obsługi klientów przeniesiono Wydział  
Geodezji do budynku po pogotowiu, natomiast 
dla Wydziału Administracji Architektoniczno-
Budowlanej zwiększono ilość pomieszczeń. 

Kącik dla dzieci w Wydziale Komunikacji
 i Transportu.

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzi-
sławiu Śl przy ul. Mendego.

Certyfikat Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 

9001;2008.

Wieści Powiatu WodzisławskiegoStyczeń - Luty 2010

W ramach Pomocy Społecznej:
• W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w ramach poradnictwa specjalistycznego 
prowadzonego przez Punkt Interwencji 
Kryzysowej udzielono wsparcia psycholo-
gicznego i prawnego 655 osobom.Ze środ-
ków PFRON z dofinansowania skorzystały 
w różnych formach 762 osoby.

• Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi objął opie-
ką 33 osoby, udzielono tam też 25 porad 

www.powiatwodzislawski.pl
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tycznych uczniów były także przyznane 
stypendia:
• stypendia  Prezesa Rady Ministrów otrzy-

mało 12 uczniów
• stypendia  Ministra Edukacji Narodowej 

otrzymało 5 uczniów
Uczniowie wszystkich szkół ponadgimna-

zjalnych licznie uczestniczyli w olimpiadach, 
konkursach i turniejach. Ponad 100 uczniów 
zakwalifikowało się do najwyższego szczebla 
zajmując tam czołowe miejsca.

Zespół Szkół Technicznych był organizato-
rem finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych goszcząc uczniów i nauczycieli 
szkół technicznych z całego kraju. 

Wieści Powiatu Wodzisławskiego

Uczniowie ZST po raz 14 zajęli pierwsze 
miejsca w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejęt-
ności Budowlanych. Uczniowie ZST zajęli 
także I miejsce w klasyfikacji generalnej 
wojewódzkiego współzawodnictwa sporto-
wego o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty 
Uczniowie ZSE odnieśli sukcesy w branży 
gastronomicznej nie tylko w kraju, ale także 
w konkursach międzynarodowych.   

Wydział Oświaty realizuje również pro-
gramy stypendialne współfinansowane przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa, które 
umożliwiły otrzymanie stypendiów przez 19 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 74 
studentów.

Rynek pracy, rozwój gospodarczy
Powiatowy Urząd Pracy pozyskał do-

Drużyna Zespołu Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl.

datkowe środki z rezerwy Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w wysokości 3,1 mln 
zł, które umożliwiły powstanie 150 nowych 
firm i wyposażenie 40 dodatkowych stano-
wisk pracy. 

Prowadzona przez doradców zawodowych 
i liderów pomoc osobom bezrobotnym i po-
szukującym pracy w aktywnym poszukiwaniu 
pracy w ramach działającego Klubu Pracy po-
zwoliła znacznie zaktywizować uczestniczące 
osoby na rynku pracy.

W roku 2009 usługami rynku pracy 
z zakresu poradnictwa zawodowego w ra-
mach porad grupowych zostało objętych 850 
osób, tj. o 288 osób więcej niż w roku 2008. 
Z zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy, 
prowadzonych przez  liderów skorzystało 
235 osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
tj. o 60 osób więcej niż w 2008 r.

Stopa bezrobocia w powiecie wodzisław-
skim w listopadzie 2009 wynosiła 9,9% (stopa 

krajowa – 11,4%)
Powiat Wodzisławski jest partnerem 

Projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo 
lokalne dla rozwoju Powiatu Wodzi-
sławskiego”, którego celem głównym 
jest utworzenie partnerskiego systemu 
zarządzania zmianą gospodarczą w Po-
wiecie Wodzisławskim. Przeprowadzono 
już badania ankietowe wśród pracodaw-
ców oraz odbyły się warsztaty z udziałem 
beneficjentów, podczas których określano 
główne obszary dla przyszłej Strategii Za-
rządzania Zmianą Gospodarczą w powiecie 
wodzisławskim.

Środki zewnętrzne
Jednostki podległe Starostwu Powia-

towemu oraz jego komórki organizacyjne 
pozyskały  środki zewnętrzne na inwestycje, 
remonty, wyposażenie, rozwój i innowacje, 
które zamknęły się kwotą : 9 393 671,88 zł.

(WSR)

Pozyskane środki zewnętrzne ze względu na dziedzinę interwencji

Podział pozyskanych środków zewnętrznych ze względu na źródło pochodzenia

Punkt informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wodzisławiu Śl.

Styczeń - Luty  2010
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Wieści Powiatu Wodzisławskiego

Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 5,5 mln lu-
dzi niepełnosprawnych . Tylko 22% z nich pra-
cuje. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten 
waha się między 40 a 50 %. Powiatowy Urząd 
Pracy w Wodzisławiu Śl. (PUP) prowadzi dzia-
łania skierowane do osób niepełnosprawnych 
oraz do pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne. Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych prowadzona jest poprzez 
poradnictwo zawodowe (warsztaty, szkolenia), 
pośrednictwo pracy oparte na dokładnym roz-
poznaniu kwalifikacji zawodowych i uwarun-
kowań zdrowotnych każdej osoby oraz poprzez 
współpracę z pracodawcami. PUP współpracuje 
także z jednostkami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych (Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Wspar-
cia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 
Warsztaty terapii Zajęciowej, Ośrodki Pomocy 
Społecznej, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy, Zakład Aktywności Zawodowej).  
Osoba niepełnosprawna pozostająca bez 
zatrudnieniu bez względu na rodzaj i stopień 
niepełnosprawności ma prawo zarejestrować się 

Osoba niepełosprawna na rynku pracy
Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi, dla których podjęcie pracy zawo-

dowej jest nie tylko polepszeniem sytuacji finansowej, lecz przede wszystkim podnosi 
poczucie własnej wartości. Zatrudnienie staje się terapią i sprzyja polepszeniu stanu 
zdrowia oraz pozwala na w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisła-
wiu Śl.  i uzyskać status osoby bezrobotnej lub 
poszukującej pracy oraz korzystać z wszelkich 
form aktywizacji zawodowej oferowanej przez 
urząd. W urzędzie wydzielone jest specjalne sta-

nowisko do obsługi osób niepełnosprawnych.
Na koniec grudnia 2009 

r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Wodzisławiu Śl.  
zarejestrowanych było 238 
osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych oraz 40 osób 
niepełnosprawnych poszu-
kujących pracy. Udział 
osób niepełnosprawnych 
wśród bezrobotnych zare-
jestrowanych w urzędzie 
jest niższy niż w kraju 
(5%) i wynosi 3,8 % na 
koniec grudnia 2009 r. 

Rehabilitacja społeczna 
i zawodowa osób niepełno-
sprawnych ze znacznym 
lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności 
to jeden z głównych 
celów działającego od 
roku Zakładu Aktywności 
Zawodowej – Zakładu 
Usług Pralniczych w Wo-
dzisławiu Śl. Mieszczący 
się przy ul. Wałowej  
w Wodzisławiu Śl. Zakład 
zatrudnia 15 osób nie-
pełnosprawnych, w tym 
10 ze znacznym stop-

Zakład Aktywności Zawodowej 

niem niepełnosprawności oraz 5 z umiarko-
wanym. Ponadto zatrudnionych jest 6 osób 
bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
Pracownicy Zakładu, oprócz wykonywania obo-
wiązków, biorą udział w codziennych, trwają-
cych godzinę, zajęciach rehabilitacyjnych. 
Dla każdego pracownika stworzono indywi-
dualny program ćwiczeń w celu uzyskania 
poprawy stanu zdrowia fizycznego. ZAZ 

prowadzi pralnię, z której usług korzystają 
hotele, restauracje i domy przyjęć, a także 
osoby prywatne. 

Jak podkreśla Wojciech Niemiec, kierownik 
Zakładu, sukcesem od momentu rozpoczęcia 
działalności jest to, że dwie osoby podjęły 
zatrudnienie na rynku pracy. Są też jednak 
takie osoby, które zrezygnowały z zatrudnie-
nia z powodu problemów zdrowotnych. Sami 
pracownicy twierdzą zaś, że są bardzo zado-
woleni z pracy w Zakładzie, gdyż mogą sami 
zarabiać pieniądze.

Ośrodek informacji dla osób 
niepełnosprawnych

Powiat Raciborski wspólnie z Powiatem 
Wodzisławskim umożliwiają osobom niepeł-
nosprawnym, ich rodzinom, opiekunom i pra-
codawcom zatrudniającym lub zamierzającym 
zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz instytu-
cjom działającym na rzecz osób niepełnospraw-
nych uzyskanie informacji o przysługujących im 
prawach i ulgach. Informacje będą udzielane 
przez pracownika Ośrodka Informacji dla 
Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, w 
każdą ostatnia środę miesiąca począwszy 
od 27 stycznia 2010 r w godzinach od 9.00 
– 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – ul. 
Wałowa 30.

(WSR, materiały Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz Zakładu Aktywności Zawodowej)

www.powiatwodzislawski.pl
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Wieści Powiatu Wodzisławskiego Styczeń - Luty  2010

Poza odpowiedziami na pytania konsumen-
tów umieszczać będziemy informacje opraco-
wane przez rzecznika konsumentów będące 
poradnikiem dla czytelników i mające na celu 
szerzenie wiedzy o obowiązujących przepisach 
prawa konsumenckiego. W bieżącym numerze 
Wieści Powiatu Wodzisławskiego kącik porad 
konsumenckich rozpoczynamy od przybliżenia 
czytelnikom głównych zadań i uprawnień in-
stytucji Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
i jego Biura.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. 
zm.) powiat realizuje określone ustawami zada-
nia publiczne o charakterze ponadgminnym w 
zakresie m.in. ochrony praw konsumenta.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów i jego 
Biuro wykonują zadania własne powiatu z 
zakresu ochrony interesów konsumentów.  
Zadania te oraz formę ich realizacji określają 
przede wszystkim przepisy art. 37 – 43 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 
331 z późn. zm.).

Główne zadania Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów to m.in.:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa 
konsumenckiego i informacji prawnej w za-
kresie ochrony interesów konsumentów,

2) występowanie do przedsiębiorców w 
sprawach ochrony praw i interesów konsu-
mentów,

Kącik porad konsumenckich
W "Wieściach" Powiatu Wodzisławskiego rozpoczynamy publikowanie porad 

konsumenckich, gdzie umieszczać będziemy odpowiedzi na pytania mieszkańców 
naszego powiatu z zakresu prawa konsumenckiego, których udzielać będzie Powia-
towy Rzecznik Konsumentów Dariusz Kalemba. Pytania do rzecznika konsumentów 
można przesyłać na adres e-mail: wiesci@powiatwodzislawski.pl opatrzone tytułem: 
pytanie do rzecznika konsumentów.

Dariusz Kalemba – Powiatowy Rzecznik Praw 
Konsumenta

3) działania o charakterze edukacyjno – in-
formacyjnym,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo 
delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej 
oraz organizacjami konsumenckimi,

5) występowanie do sądu rejonowego z 
wnioskiem o nałożenie kary grzywny na przed-
siębiorcę naruszającego obowiązek udzielenia 
rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących 
przedmiotem wystąpienia rzecznika lub usto-
sunkowania się do uwag i opinii rzecznika,

6) wykonywanie innych zadań określonych 
przepisami prawa. 

Rzecznik konsumentów posiada kompeten-
cje doradcze i procesowe, nie posiada natomiast 
kompetencji kontrolnych ani władczych. Pra-
cownik Biura Rzecznika Konsumentów posiada 
uprawnienia do samodzielnego wykonywania 
bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i in-
formacji prawnej w zakresie ochrony interesów 
konsumentów oraz do działań o charakterze 
edukacyjno – informacyjnym.

Rzecznik konsumentów i jego Biuro poma-
gają wyłącznie stronom, które są konsumentami 
i tylko w sprawach ochrony praw konsumenc-
kich. Zgodnie z definicją ustawową (art. 221 
kodeksu cywilnego) za konsumenta uważa się 
osobę fizyczną dokonującą czynności praw-
nej (m.in. zawarcie umowy) niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową. Konsumenci są słabszymi 
uczestnikami rynku od przedsiębiorców, dla-

tego wymagają od-
powiedniej pomocy 
prawnej. Rzecznik 
konsumentów po-
maga w sprawach 
mieszczących się 
w zakresie prawa 
konsumenckiego 
tzn. gdy stronami 
sporu są konsument 
i przedsiębiorca. 
Zdarza się, że ze 
względu na skom-
plikowanie sprawy 
lub jej specyfikę, 
rzecznik proponuje 
konsumentowi kon-
takt z innymi pod-
miotami będącymi 

wyspecjalizowanymi w konkretnej dziedzinie 
wiedzy np. Rzecznikiem Ubezpieczonych, 
Arbitrem Bankowym, Inspekcją Handlową, 
Samorządem Adwokackim, Notarialnym, 
rzeczoznawcami itp.

Mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać się do 
Biura Rzecznika Konsumentów telefonicznie, 
poprzez e-mail, osobiście w godzinach pracy 
Biura lub korespondencyjnie. Porady ustne 
(telefoniczne, udzielane osobiście w biurze 
lub za pośrednictwem poczty e-mail) będą 
udzielane pod warunkiem, jeżeli konsument 
poda swoją miejscowość zamieszkania dla ce-
lów statystycznych i stwierdzenia właściwości 
terytorialnej urzędu w konkretnej sprawie.

W przypadku, gdy sprawa wymaga pisem-
nego wystąpienia rzecznika konsumentów do 
przedsiębiorcy, konsument powinien złożyć 
pisemny wniosek (własnoręcznie podpisany) 
z prośbą o interwencję. Wnioski dostępne 
są w kancelarii Starostwa Powiatowego, 
w biurze rzecznika konsumentów oraz na 
stronie internetowej starostwa www.powia-
twodzislawski.pl pod linkiem: „Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów” oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Do pisma lub wniosku konsument powinien 
dołączyć kserokopie:

a) paragonu, rachunku, faktury za rzecz, 
bądź umowy o świadczenie usługi, której pi-
smo lub wniosek dotyczy,

b) dokumentów potwierdzających starania 
strony, podejmowanych w celu wyjaśnienia 
sprawy (pisma do sprzedawcy, wykonawcy; 
odpowiedź od sprzedawcy, wykonawcy; orze-
czenie rzeczoznawcy itp.), 

c) inne dokumenty.
Powyższe dokumenty należy złożyć w 

kancelarii Starostwa lub osobiście w Biurze 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów alb 
przesłać pocztą (listem poleconym) na adres 
Starostwa.

Usługi rzecznika konsumentów są udzielane 
nieodpłatnie dla konsumentów. 

(Dariusz Kalemba)

Poniższy wykres przestawia ilość udzielonych porad i prowadzonych 
spraw przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śl. od 

początku istnienia tej instytucji.

www.powiatwodzislawski.pl
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Głównym punktem obrad XLII sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego było 
uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisław-
skiego na 2010 rok. Sesja tradycyjnie 

Wieści z sesji odbyła się w Powiatowym Centrum Kon-
ferencyjnym przy ul. Pszowskiej. 92a.

Przed głosowaniem Rady Powiatu nad 
uchwałą budżetową głos zabrał Starosta Jerzy 
Rosół podkreślając, że plan budżetu powiatu na 
2010 r. został opracowany z zasadą ostrożnego 

prognozowania dochodów i wydatków budże-
towych co ma swoje uzasadnienie w odczu-
walnym już w sektorze budżetowym, kryzysie 
gospodarczym.

Projekt uchwały budżetowej jak i wszystkie 
dokumenty towarzyszące przedłożone zostały 
przez Zarząd do przeanalizowania Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Katowicach i uzyskały 
pozytywną opinię, którą przedstawił Skarbnik 
Mariusz Rakowski.

Pozytywną opinię na temat projektu uchwały 
przedstawił również Leszek Bizoń Przewodni-
czący Komisji Budżetu i Finansów Rady Po-
wiatu Wodzisławskiego.

Po wystąpieniach, Przewodniczący Rady 
Powiatu Eugeniusz Wala przeszedł do głoso-
wania nad Uchwałą Nr LXII/462/2010 Rady 
Powiatu z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok 
wraz z załącznikami. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie przez Radę Powiatu Wodzisław-
skiego.

Wszystkie pozostałe podjęte uchwały na sesji 
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 
na www.powiatwodzislawski.pl . (WSR)Głosowanie nad uchwałą budżetową.

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2. Redakcja: Lucyna Wojtas, redaktor naczelny, tel. (032) 412 09 49
http://www.powiatwodzislawski.pl; e-mail: lucyna.wojtas@powiatwodzislawski.pl; Magdalena Mężyk, tel. (032) 412 09 48, wiesci@powiatwodzislawski.pl.
Skład i druk: Drukarnia INFOPAKT s.c., Rybnik, ul. Przewozowa 4, tel. 32/ 423 85 51. 
Materiały zamieszczone w „Wieściach Powiatu Wodzisławskiego” są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92 a, z dopiskiem „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”.

 OGŁOSZENIA  ∙ OGŁOSZENIA  ∙ OGŁOSZENIA  ∙ OGŁOSZENIA  ∙ OGŁOSZENIA  ∙ OGŁOSZENIA 
         

» Do 1 marca można nadsyłać prace na Międzyszkolny Konkurs Poetycki „daj mi SŁOWO”. Wielki finał odbędzie się 12 kwietnia 
w II LO w Wodzisławiu Śląskim im. ks. prof. Józefa Tischnera. Szczegóły konkursu na www.rybnik.pl/bsip/poezja.htm.

   

» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza w dniach 13-21 lutego 2010r. w godz. (Pn-Pt) 15.00-20.00, (Sb-N) 13.00 -19.00, na wystawę 
modelarską modeli redukcyjnych (dioram, modeli wystawowych, zdalnie sterowanych, itp.), modeli w trakcie budowy, akcesoriów 
i podzespołów modelarskich oraz fotografii z zawodów modelarskich autorstwa Ilony Ledwoń-Bularz. Wstęp wolny.        

» 21 marca 2010r. w Wodzisławskim Centrum Kultury BELTAINE & COMHLAN CELTIC MOTION PROJEKT. Tradycja, nowoczesne 
brzmienia, efektowny taniec na żywo, instrumenty charakterystyczne zarówno dla muzyki irlandzkiej, bretońskiej, ale także co ciekawe 
- hiszpańskiej i indyjskiej - to mieszanka, która tworzy wyjątkowe i niezapomniane widowisko. Cena biletu 35 zł. Serdecznie zapraszamy. 
Więcej na www.wck.wodzislaw.pl

Weź udział w konkursie filmowym podczas 
Wodzisławskiego Festiwalu Młodego Kina 
„Młodzi w globalnej wiosce” organizowanego 
przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara 
Langego. Festiwal jest konkursem przeznaczo-
nym dla uczniów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy w momencie realizacji 
filmu nie ukończyli 20 roku życia. Filmy do 
udziału mogą zgłaszać uczestnicy, którzy są 
ich autorami. W Festiwalu mogą wziąć udział 

I Festiwal Filmowy w powiecie 
Pasjonuje Cię film? A może lubisz obserwować innych okiem kamery lub za po-

mocą telefonu komórkowego?
również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia 
jako jeden uczestnik (zbiorowy). W takim przy-
padku osoby te traktowane będą jako współ-
twórcy zgłoszonych do udziału w Festiwalu 
filmów. W imieniu osób niepełnoletnich filmy 
mogą zgłaszać wyłącznie ich opiekunowie (np. 
nauczyciele, rodzice) Filmy, nakręcone telefo-
nem komórkowym lub kamerą cyfrową, mają 
poruszać problemy młodych, a co za tym idzie, 
mają uświadamiać potrzebę stworzenia świata, 

w którym będzie więcej sprawiedliwości, tole-
rancji i będą przestrzegane prawa człowieka. 
Nagrania należy nadsyłać do 1 marca 2010 
roku na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Oskara Langego, ul. Szkolna 1, 44-300 
Wodzisław Śl., z dopiskiem: WODZISŁAW-
SKI FESTIWAL MŁODEGO KINA „Młodzi 
w globalnej wiosce”. Najlepsze filmy konkur-
sowe zostaną zaprezentowane 26 marca 2010 
roku w Wodzisławskim Centrum Kultury. Re-
gulamin oraz karta zgłoszenia filmu dostępna 
na stronie www.ekonomik.wodzislaw.pl

www.powiatwodzislawski.pl
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Koncert finałowy rozpoczął występ ubie-
głorocznej zwyciężczyni Festiwalu – Patrycji 
Żydek, a uroczystego otwarcia imprezy do-
konali Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia 
Newy oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego Damian Majcherek.

W finale spotkało się pięcioro uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz jeden uczeń 
gimnazjum, którzy zaprezentowali takie kla-
syki jak: „Byłaś serca biciem” (zaśpiewany 
przez Michała Burdę), „C’est la vie” (wyko-
nanego przez Karolinę Nowak), „Zielono mi” 
(Klaudia Buko) czy „Czarny Alibaba” (Ma-
rysia Brachmańska). Nie zabrakło też roman-
tycznego uniesienia gdy popłynęły dźwięki 
„Bądź moim natchnieniem” i „Wymyśliłem 
Ciebie”. W przerwach pomiędzy poszcze-
gólnymi wykonaniami uczniowie ZSP Nr 1 
w Rydułtowach przybliżali sylwetkę główne-
go bohatera Festiwalu.

Po prezentacji uczestników po raz ko-
lejny na scenie zaprezentowała się Patrycja 
Żydek z minirecitalem. W tym czasie jury 
w składzie: Anna Urbańczyk, Monika Czulak, 
Aleksandra Skotarek, Karol Kubica i Marzena 

„Niezapominajka”
II Festiwal Piosenki Artystycznej „Niezapominajka" odbył się 22 stycznia 2010 r. 

w restauracji „Gościnny Dom” w Rydułtowach. Tym razem organizatorzy imprezy 
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, Miasto Rydułtowy oraz 
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – poświęcili go twórczości jednego 
z najwybitniejszych polskich artystów – muzyków, Andrzejowi Zausze.

Korzonek (gość specjalny i honorowy, lau-
reatka finału „Szansy na sukces” i koncertu 
debiutów XL KFFPP w Opolu) udało się na 
bardzo burzliwe obrady. O wysokim pozio-
mie finalistów niech świadczy fakt, iż jury 
potrzebowało do wyłonienia zwycięzców 
w drugiej edycji Festiwalu aż 40 minut.

Ostatecznie przyznano jedno trzecie miej-
sce, które zajęła Karolina Nowak oraz dwa 
równorzędne pierwsze miejsca. Zwycięzca-
mi Festiwalu zostali: Justyna Okrent, która 
otrzymała unikalną statuetkę Niezapominajki 
zaprojektowaną i wykonaną przez Pana Ka-
zimierza Szymiczka, a także najmłodszy 
w gronie uczestników – uczeń Gimnazjum 
w Jejkowicach – Piotr Tłustochowicz, który 
zaczarował widownię niezwykle żywio-
łowym wykonaniem utworu pt.: „Leniwy 
diabeł”. Piotr w nagrodę weźmie udział 
w warsztatach wokalnych prowadzonych 
przez znaną z programów telewizyjnych Elę 
Zapendowską. Dodatkowo przewodnicząca 
jury Anna Urbańczyk postanowiła uhonoro-
wać specjalnym wyróżnieniem osobowość 
Festiwalu. Ten zaszczytny tytuł otrzymał 

Dawid Sewer, który akompaniował Justynie 
Okrent.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we wyróżnienia oraz nagrody. (BKT, WSR)

Zwyciężczyni Niezapominajki Justyna Okrent

 Wszystko rozpoczęło się w muzeum, 
gdzie młodzież naszych szkół ponadgim-
nazjalnych wysłuchała wykładu Krzysztofa 
Witosza – miłośnika historii ziemi wodzisław-
skiej i Piotra Hojki – pracownika muzeum, 
którzy przybliżyli historię „Marszu Śmierci 
w Wodzisławiu Śląskim”- W ostatnim kwartale 
stycznia 1945 r. wodzisławska stacja kolejowa 
stała się miejscem docelowym pieszego, liczą-
cego 63 km, marszu ewakuacyjnego więźniów 
z KL Auschwitz-Birkenau. Otoczeni szczelnym 
kordonem esesmanów ci, którzy przeżyli i do-
tarli do Wodzisławia, stali godzinami na mro-
zie w oczekiwaniu na podstawienie pociągów 
i dalszy transport od obozów koncentracyjnych 
ulokowanych w głębi III Rzeszy. Tylko nie-
liczni znaleźli jako takie schronienie m.in. 
w zatłoczonej parowozowni, w zakładzie 
przy ulicy Michalskiego i na terenie folwarku 
w Radlina. Szacuje się, że w dniach 21-23 
stycznia 1945 r. z wodzisławskiej stacji kole-
jowej wywieziono ponad 20 000 więźniarek i 

Marsz śmierci
Pod patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego nauczyciele ZST wraz z pra-

cownikami wodzisławskiego muzeum oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej zorganizowali| w ramach projektu edukacyjnego ,,Patriotyzm Jutra”, spotkanie 
poruszające tematykę tragicznych wydarzeń Marszu Śmierci.

więźniów. Po tak ciekawej lekcji historii wszy-
scy uczestnicy zwiedzili muzealną wystawę 
pt. „Ziemia wodzisławska w obliczu II wojny 
światowej 1939-1945” po czym udali się na 
ul. Michalskiego, gdzie pod tablicą upamięt-
niającą Marsz Śmierci delegacje szkół zapaliły 
znicze i złożyły wiązanki kwiatów. 

Kolejnym punktem programu było spo-
tkanie  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej, gdzie  młodzież mogła porozma-
wiać z uczestnikami Marszu Śmierci Jerzym 
Michnolem - badaczem tematyki dotyczącej 
martyrologii mieszkańców Powiatu Rybnic-
kiego i Wodzisławskiego w nazistowskich 
obozach zagłady, Jerzym Klistałą i adiunktem 
Działu Naukowego Muzeum Państwowego 
w Oświęcimiu –Teresą Wontor-Cichy. Po-
mysłodawcami przedsięwzięcia byli nauczy-
ciele historii Zespołu Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śląskim – Grzegorz Kamiński 
i Krzysztof Witosz oraz pracownik Muzeum w 
Wodzisławiu Śląskim – Piotr Hojka. (WSR) 

Złożenie kwiatów przez delegacje młodzieży pod 
tablicą upamiętniającą Marsz Śmierci.
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