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W numerze

22.03.2010r. godz. 8.30 - IV Mistrzostwa Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Unihokeju Chłopców i Dziewcząt 
w Zespole Szkół im 14 Pułku Powstańców Śląskich 
w Wodzisławiu Śl.

24.03.2010r. godz. 9.00 - Powiatowe eliminacje 55 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
w Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara 
w Wodzisławiu Śl.

29.03.2010r. godz.11.00 Warsztaty fotograficzne  
w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w Wodzisławiu Śl.

30.03.2010r. godz. 9.00 - VII Międzynarodowe Mi-
strzostwa Powiatu Wodzisławskiego w Bowlingu 
pod patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego 
w Fantazy Park Rybnik Plaza

12.04.2010r. godz. 9.00 - Konkurs poetycki „Daj mi 
słowo” w II LO im ks.prof J. Tischnera  

17.04.2010r. godz. 8.30 - XI Turniej Samorządow-
ców w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu 
Wodzisławskiego w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Radlinie.

Serdecznie zapraszamy.

Życzenia wszelkiej pomyślności 

z okazji Świąt Wielkanocnych 

składają wszystkim 

mieszkańcom powiatu 

Zarząd i Rada 

Powiatu Wodzisławskiego

Celem Konkursu jest utrwalenie na zdjęciach obiektów techniki znajdujących 
się na terenie powiatu wodzisławskiego, takich jak: obiekty przemysłowe, fabryki, 
warsztaty rzemieślnicze, wieże wodne i ciśnieniowe, zabytkowe urządzenia technicz-
ne, stare dworce kolejowe, pojedyncze budynki i całe osiedla patronackie itp.

Temat konkursu ma zwrócić uwagę na architekturę przemysłową, pokazać myśl tech-

niczną, dzieła wynalazców, projektantów czy przykłady oryginalnego wzornictwa. W Kon-

kursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, 

za wyjątkiem członków Jury i ich najbliższych rodzin. Konkurs odbywa się w związku 

z organizacją w miesiącu wrześniu br. XVIII edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które 

w 2010 r. przebiegać będą pod hasłem “Od pomysłu do przemysłu”. Prace, które napłyną 

w konkursie, zostaną publicznie zaprezentowane podczas wystawy, którą Starostwo Po-

wiatowe w Wodzisławiu Śląskim zorganizuje w miesiącu wrześniu br. Termin składania 

prac upływa 30 czerwca 2010 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.powiatwodzislawski.pl.

Zapraszamy do udziału 
w konkursie fotograficznym 

“Siła i czar zabytków techniki”

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zajęło po raz drugi I miejsce w ka-

tegorii starostw w szkoleniu największej ilości pracowników w Ośrodku Kształcenia 

Samorządu Terytorialnego im Waleriana Pańki.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów nagrodzonym urzędom odbędzie się 14 

maja br. na konferencji organizowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, jak 

również Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki.  

Kalendarz imprez

ZAPRASZAMY 
na program informacyjny 

o Powiecie Wodzisławskim, 
którego emisja odbędzie się 

26 marca br. 
w telewizji 

regionalnej
TVT.
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 W spotkaniu, które miało na celu omówienie 
skutków wstrzymania budowy autostrady oraz 
znalezienie najskuteczniejszych rozwiązań 

Wkrótce ruszą prace
W siedzibie firmy zarządzającej budową A1 w Wodzisławiu Śląskim odbyło się 

spotkanie w sprawie przedstawienia problemów związanych z pozostawieniem dróg 
gminnych i powiatowych w złym stanie technicznym spowodowanym wstrzymaniem 
budowy autostrady A1. 

uczestniczyli m.in: dyrektor katowickiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad - Krzysztof Raj, Poseł Krzysztof 

Gadowski, Wicestarosta Powiatu Wodzisław-
skiego Tadeusz Skatuła oraz wójtowie gmin, 
na terenie których przebiegać ma autostrada: 
Godowa – Mariusz Adamczyk, Mszany – Je-
rzy Grzegoszczyk, Gorzyc - Piotr Oślizło oraz 
Świerklan - Stanisław Gembalczyk. Uczest-
nicy omówili sytuację powstałą na skutek 
wstrzymania budowy autostrady oraz szukali 
najskuteczniejszych rozwiązań utrudnień, z ja-
kimi spotykają się mieszkańcy gmin i powiatu. 
Dyrektor GDDKiA zdeklarował, że początkiem 
kwietnia odbędzie się odrębne postępowanie 
przetargowe na modernizację ul. Raciborskiej. 
Ta droga powiatowa została wyodrębniona 
z podstawowego kontraktu i będzie remontowa-
na oddzielnie. W czerwcu powinna być znana 
firma, która dokona modernizacji. Natomiast we 
wrześniu nastąpi przekazanie placu budowy A1 
nowemu wykonawcy, który zostanie wyłoniony 
w drodze przetargu. Przedstawiciel GDDKiA 
wyraził nadzieję, że w ciągu 18 miesięcy od 
podpisania umowy z nowym wykonawcą budo-
wa odcinka łączącego Świerklany z południową 
granicą Polski będzie zakończona.     

(WSR)

Spotkanie dotyczące budowy  A1. Fot.Roman Foksowicz.

XLIII sesja Rady Powiatu Wodzi-
sławskiego odbyła się 25 lutego br. w 
Powiatowym Centrum Konferencyj-
nym w Wodzisławiu Śląskim. Podczas 
sesji przedstawiono sprawozdania za 
2009 r z działalności jednostek powiato-
wych: Powiatowego Zarządu Dróg oraz 
Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami. Radni zagłosowali 
także za podziałem środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Powiatowy Zarząd Dróg
 Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą 

w Syryni administruje siecią dróg o łącznej 
długości ok. 205 km. W 2009 roku miał do 
dyspozycji środki finansowe w wysokości 
6 516 364, 00 zł . W ramach podziału wol-
nych środków dodatkowo otrzymał 1 500 000, 
00zł. PZD pozyskał także środki zewnętrzne 
m.in. dotacje z gmin, środki z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 

Wieści z sesji – 2011, Powiatowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Kompani Wę-
glowej S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
W ramach posiadanego budżetu w 2009 r. na 
drogach powiatowych wybudowano, zmoder-
nizowano bądź wyremontowano ok. 8,5 km 
nawierzchni jezdni i ok. 6,8 km chodników. 
Z ważniejszych prac wymienić można budowę 
chodnika i remont nawierzchni ul. Powstań-
ców w Skrzyszowie, rozbiórkę wiaduktu dro-
gowego na ul. 1 Maja w Skrzyszowie, remont 
nawierzchni drogi powiatowej Rogów – Czy-
żowice. Ogólnie w ubiegłym roku z ważniej-
szych zadań inwestycyjnych i remontowych 
wykonano pracę na łączną kwotę ok. 10,5 
mln zł. To zdecydowanie najwyższa kwota 
od czasu funkcjonowania PZD. 
Powiatowy Zakład Zarządzania 

Nieruchomościami 
W 2009 r. Powiatowy Zakład Zarządzania 

Nieruchomościami przeprowadzał remonty 
i realizował inwestycje poprawiające stan 
techniczny administrowanych budynków. 
Łączna kwota na remonty i inwestycje wy-

niosła 2 378 289, 35 zł, w tym 2 291 325, 
12 zł w nieruchomości Powiatu Wodzisław-
skiego oraz 86 946,23 zł w nieruchomości 
Skarbu Państwa. Jednym z ważniejszych 
zadań Zakładu był kompleksowy remont 
budynku oraz zagospodarowanie terenu przy
ul. Mendego 3 w Wodzisławiu Śl. (obec-
na siedziba Wydziału Geodezji Starostwa 
Powiatowego oraz Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej). Zakład uczestniczył rów-
nież w działaniach Powiatu Wodzisławskie-
go i sąsiednich gmin w realizacji wspólnie 
finansowanychprzedsięwzięciach. Wspólnie 
z gminą Lubomia wykonano kompleksowy 
remont budynku ośrodka zdrowia przy ul. 
Parkowej 2 w Lubomi (termomodernizacja  
i wymianę instalacji c.w.u.). Natomiast 
wspólnie z gminą Gorzyce rozbudowano 
parking przy budynku ośrodka zdrowia 
w Gorzycach, ul. Raciborska 48. 

Wszystkie podjęte uchwały  dostępne są 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
www.powiatwodzislawski.pl 

(WSR)

Janusz Wyleżych - Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiato-
wego w Wodzisławiu Śl, został powołany 
na zastępcę przewodniczącego Regional-
nej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na 
Środowisko przy Regionalnej Dyrekcji 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska członkiem 
Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ochrony Środowiska w Katowicach. 
W skład trzydziestoosobowej Komisji 

wchodzą samorządowcy  z województwa 
śląskiego, naukowcy oraz przedstawiciele 
organizacji ekologicznych. Komisja będzie 
zajmować się wydawaniem opinii w sprawach 

przedłożonych przez regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, a także będzie przed-
stawiać opinie i wnioski dotyczące rozwoju 
programów szkoleniowych w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko.

                                                    (WSR)
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W tym roku na scenie zaprezentowało się 
6 zespołów teatralnych i wszystkie zostały 
nagrodzone. Jury oceniało ogólne wrażenia 
artystyczne, scenografię i sposób zaprezento-
wania tekstu. Wyróżnienie w kategorii szkół 
podstawowych otrzymała Szkoła Podstawowa 
nr 3 z Radlina za ciekawą muzyczną i plastycz-
ną oprawę przedstawienia bajki ‘Thumbelina’. 

Uczenie przez zabawę 
– IV Festiwal Teatrów obcojęzycznych „Babel”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli po raz kolejny zorganizował 12 
marca br. w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, Festiwal Teatrów 
Obcojęzycznych „Babel”. Patronat nad imprezą objął Ryszard Zawadzki Poseł na 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wszystko za sprawą kolorowych przebrań, 
które obowiązywały każdego uczestnika balu.  
Główną atrakcją wieczoru był wybór „króla” 
i „królowej” balu spośród najlepiej bawiących 
się uczestników.  Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się zabawa fantowa z wieloma atrak-
cyjnymi nagrodami. Uwieńczeniem wieczoru 
było wręczenie upominków w postaci gier 
planszowych dla każdej rodziny zastępczej 
i adopcyjnej biorącej udział w zabawie. 
- Na balu panowała przyjazna, pełna dobrego 
humoru atmosfera – wspomina Joanna Ka-
sendra kierowniczka Powiatowego Ośrod-
ka Adopcyjno - Opiekuńczego. Wspólna 
zabawa sprzyjała integracji środowiska 
zastępczego i adopcyjnego oraz wymianie 
doświadczeń, smutków i radości dnia co-

Przygotowaniem tego zespołu zajmowała się 
Michalina Staszak. W kategorii gimnazja 
I miejsce zajęło Gimnazjum nr 4 z Wodzisławia 
Śl. wystawiając dwa zabawne skecze ‘Mr Wil-
liams and Postwoman’ i ’Tourist information’. 
Grupa teatralna z Zespołu Szkół im. 14 Pułku 
Powstańców Śl. prowadzona przez Katarzynę 
Koszorz, zachwyciła grą aktorską w nowo-

czesnej sztuce ‘Black Books’, opartej na se-
rialu telewizyjnym irlandzkiego aktora, pisarza 
i producenta filmowego Dylana Morana, o tym 
samym tytule. II LO im. ks. prof. J.Tischnera 
zaprezentowało klasyczny, pełny elegancji 
Szekspirowski przekład ‘The Taming Shrew’. 
Opiekunem tej grupy była Helena Matys. Oba 
zespoły wykazały się dojrzałością artystyczną 
i zaawansowaną znajomością języka angiel-
skiego, dlatego jury przyznało ex aequo dwa 
I miejsca tymże szkołom. Największą jednak 
niespodzianką IV Powiatowego Festiwalu 
Teatrów Obcojęzycznych Babel 2010 była 
nagroda Gran Prix ufundowana przez Prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego 
prof. Jerzego Buzka, bilet wstępu do Parla-
mentu Europejskiego w Strasburgu. Komisja 
festiwalu wybrała trzech najlepszych młodych 
artystów: Julię Ozimek z Gimnazjum nr 4, za 
przekonującą, pełną humoru rolę ‘postwoman’, 
Pawła Malerza z II LO im. ks. J. Tishnera za 
oryginalną rolę Petruchia, który umiejętnie 
zdołał poskromić Katarzynę, złośnicę o zim-
nym sercu oraz Krzysztofa Łoboziaka z I LO, 
który fenomenalnie odegrał rolę niewidomego 
Rosjanina, mówiącego po angielsku. Razem 
z grupą uczniów zaproszenie do Strasburga 
otrzymała także Iwona Grajner organizatorka 
IV Powiatowego Festiwalu ‘Babel 2010’, do-
radca metodyczny języka angielskiego.

                  (WSR, materiały PODN)

W bajkowym stylu
Ponad 80 dzieci, przebywających w  rodzinnych formach opieki zastępczej oraz 

rodzinach adopcyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, wzięło udział w balu zor-
ganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl. 
Sala Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach przerodziła się w bajkowy świat. 

Uczestników Kinderbalu nie opuszczały dobre humory.

dziennego – dodaje. 
W powiecie wo-

dzisławskim funk-
cjonuje  167  rodzin 
zastępczych.  Rodziny 
zastępcze wychowują 
dzieci i młodzież w 
różnym wieku: przed-
szkolnym, wczesnosz-
kolnym i szkolnym. 
Najmłodsze dzieci 
w wieku niemowlę-
cym i poniemowlęcym 
najczęściej trafiają do 
pogotowia rodzinnego 
– wyjaśnia Joanna Ka-
sendra kierowniczka 

Ośrodka. Rodziną zastępczą mogą zostać za-
równo małżonkowie, jak i osoby samotne jeśli 
spełnią wymagane warunki. – Najpierw należy 
zgłosić się do Ośrodka na spotkanie informa-
cyjne i wypełnić formularz zgłoszeniowy, 
który jest warunkiem zakwalifikowania do 

cd. na stronie 4

Laureaci nagrody Gran Prix oraz dyrektorka PODN Grażyna Majchrowska i Poseł na Sejm Ryszard Zawadzki.
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uczestnictwa w szkoleniu dla rodzin zastęp-
czych. Podczas spotkania, rodziny otrzymują 
wykaz dokumentów, które  należy zgroma-

Rodzaj rodziny
Liczba dzieci 
w rodzinach

Przedział wiekowy dzieci

0-3 lat 4-6 lat 7-13 lat 14-18 

Spokrewnione 154 14 20 61 59

Niepokrewnione 100 16 16 48 20

Ogółem 254 30 36 109 79

Tab. Liczba dzieci wg umieszczenia w rodzinach zastępczych stan na luty 2010.

cd. ze strony 3

dzić - wyjaśnia kierow-
niczka. O umieszczeniu 
dziecka w rodzinie za-
stępczej decyduje Sąd 
po rozpatrzeniu sytuacji 
opiekuńczej dziecka, na 
wniosek kandydatów na 
rodzinę zastępczą. 

W y r ó ż n i a m y 
następujący podział 

rodzin zastępczych: z uwagi na spokrew-
nienie opiekunów i dzieci tzn. spokrewnione 
i niespokrewnione z dzieckiem oraz z uwagi 
na ilość przyjętych dzieci, jak i okres ich po-

bytu w rodzinie. Warto również wspomnieć, 
iż procedura organizowania zastępczego śro-
dowiska rodzinnego jest dość zróżnicowana.  
Wszystkie rodziny zastępcze mogą liczyć na 
pomoc finansową starosty lub prezydenta. Jest 
ona uzależniona od stanu zdrowia dziecka, 
a także jego poziomu niedostosowania 
społecznego. 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę 
www.adopcjawodz.pl bądź bezpośrednio do 
siedziby Powiatowego Ośrodka Adaptacyjno 
– Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl., przy ul. 
Wałowej 30, tel. 32 451 44 51. 

(żródło: materiały POA-O)

Pokój spotkań w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym.

Konsumenci często zadają to pytanie 
i oczekują odpowiedzi… pozytywnej. Dlacze-
go nie zdają sobie sprawy, że nie ma obecnie 
prawa do zwrotu towaru?  Najczęściej z dwóch 
powodów.

Pierwszy powód: konsumenci starsi 
wiekiem pamiętają przepisy wywodzące 
się jeszcze z gospodarki uspołecznionej, 
gdzie obowiązywała uchwała nr 71 Rady 
Ministrów z dnia 13.06.1983 r. w sprawie 
ogólnych warunków sprzedaży detalicznej 
towarów oraz ogólnych warunków gwaran-
cji dotyczących towarów trwałego użytku 
sprzedawanych przez jednostki handlu uspo-
łecznionego (M.P. nr 21, poz. 118). Akt ten 
wprowadził tzw. 5-cio dniówki - przez okres 
pięciu dni od zakupu towaru była możliwość 
zwrotu bądź wymiany towaru nieużywanego 
bez ponoszenia negatywnych konsekwencji 
prawnych. Uchwała powyższa straciła moc 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
dnia 30.05.1995r. w sprawie szczegółowych 
warunków zawierania i wykonywania umów 
sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem kon-
sumentów (Dz. U. nr 64, poz. 328), a także 
(nieformalnie) po prywatyzacji handlu, ponie-
waż przepisy w/w uchwały nie obowiązywały 
w jednostkach handlu prywatnego. Aktualnie 
nie ma obowiązujących przepisów zobowią-
zujących sprzedawcę do przyjęcia zwrotu lub 
wymiany towaru pełnowartościowego. 

Drugi powód: konsumenci podróżujący 

Kącik porad konsumenckich
W bieżącym numerze Wieści Powiatu Wodzisławskiego, Dariusz Kalemba – Po-

wiatowy Rzecznik Prawa Konsumenta odpowiada naszym czytelnikom na pytanie: 

Czy można zwrócić lub wymienić pełnowartościowy towar 
zakupiony w tradycyjnym sklepie?

po Europie, szczególnie w starych krajach 
UE, spotykają się z możliwością zwrotu za-
kupionego towaru właściwie bez przeszkód. 
Jest to jednak tylko przejaw dobrego obyczaju 
kupieckiego, a nie obowiązujących przepisów 
prawa.

Obecnie istnieje możliwość zwrotu lub wy-
miany pełnowartościowego towaru kupując 
go np. na prezent i nie mając pewności, czy 
się spodoba lub czy rozmiar towaru okaże się 
odpowiedni. Jest to tzw. sprzedaż na próbę 
regulowana art. 592 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 
93 z późn. zm.). Musimy jednak pamiętać, 
aby umówić się ze sprzedawcą na piśmie 
(dla celów dowodowych) co do zwrotu lub 
wymiany towaru np. na odwrocie paragonu 
lub rachunku, w taki sposób, żeby sprzedawca 
nie mógł wyprzeć się uzgodnionych wcześniej 
warunków zwrotu lub wymiany. W innym 
przypadku musimy liczyć się z odmową 
przyjęcia towaru pełnowartościowego.

Możemy spotkać się z prawem do zwrotu 
lub wymiany towaru pełnowartościowego 
kupując w dużych sieciach handlowych 
w tzw. hipermarketach, gdzie chcąc zachęcić 
konsumentów do zakupów sprzedawcy usta-
lają regulaminy, w których przewiduje się 
możliwość zwrotu/wymiany towaru w ściśle 
określonych warunkach (np. po okazaniu 
paragonu, w konkretnym terminie, z metką 
lub w oryginalnym opakowaniu, nie nosząc 

śladów użytkowania). Pamiętajmy jednak, 
że nie wszystkie sklepy opracowały takie re-
gulaminy i możliwość zwrotu towaru zależy 
jedynie od dobrej woli sprzedawcy – co jest 
zgodne z prawem.

Następnym razem omówimy możliwość 
zwrotu towaru zakupionego nie w tradycyj-
nym sklepie, a poza lokalem przedsiębiorstwa 
(np. na pokazach) lub na odległość (np. przez 
telefon, internet itp.) na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpo-
wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 
22, poz. 271, z późn. zm.).

Dariusz Kalemba 

Dariusz Kalemba – Powiatowy Rzecznik Praw 
Konsumenta
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Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym 
obowiązkiem wszystkich uczestniczących w 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów 
władzy publicznej począwszy, poprzez osoby 
wykonujące zawód medyczny, do wszystkich 
innych, którzy z racji wykonywanego zawodu 
mają kontakt z pacjentem. Według ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. z p. zm. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo 
do świadczeń zdrowotnych odpowiadających 
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 
Pacjent ma także prawo w razie wątpliwości 
żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza 
lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka 
(położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki 
(położnej). Żądanie oraz ewentualną odmowę 
odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 
Każdy pacjent korzystający ze świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych ma prawo wyboru:
- w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 

- lekarza, pielęgniarki i położnej; 
- w ramach ambulatoryjnej opieki specja-

listycznej - lekarza specjalisty spośród 
wszystkich lekarzy przyjmujących w porad-
niach specjalistycznych, które mają umowę 
z NFZ; 

- w ramach leczenia stomatologicznego - le-
karza dentysty spośród wszystkich lekarzy 
przyjmujących w poradniach, które mają 
umowę z NFZ; 

- w ramach leczenia szpitalnego - dowolnego 
szpitala na terenie całej Polski, posiadającego 
umowę z NFZ. 
Pacjent ma prawo do informacji o swoich 

prawach, dlatego każda placówka udzielająca 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych jest zobowiązana 
umieścić stosowną informację na temat praw 
pacjenta. Pacjent ma prawo do informacji także 
o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych 

Czy znamy prawa pacjenta?
Prawa pacjenta są zbiorem praw zawartych między innymi w Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy 
też ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

u danego świadczeniodawcy oraz o osobach 
udzielających tych świadczeń. Pacjent ma 
prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż prze-
kazana informacja będzie przez niego w pełni 
zrozumiała. Pacjent ma prawo do informacji o 
swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach 
diagnostycznych i leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 
Ma także prawo zdecydować, komu i jakie in-
formacje o tym mogą być przekazywane. Ma 
również prawo do rezygnacji z otrzymywania 
informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, 
z których informacji rezygnuje, np. o swojej sy-
tuacji zdrowotnej. Każdy pacjent ma prawo do 
poufności - zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i 
rokowaniu, badaniach i ich wynikach. Bez zgody 
pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę 
prawną nad pacjentem) nie wolno informować 
nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo 
wskazać komu będą przekazywane informacje 
objęte tajemnicą. Prawo to obowiązuje także po 
śmierci pacjenta. Pacjent ma prawo do posza-
nowania intymności i godności - osoba udzie-
lająca świadczeń ma obowiązek postępować w 
sposób zapewniający poszanowanie tego prawa. 
Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ze 
względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta 
lub w przypadku prawdopodobieństwa wystą-
pienia zagrożenia epidemicznego osoba udzie-
lająca świadczeń  zdrowotnych może odmówić 
obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa 
musi zostać odnotowana w dokumentacji me-
dycznej. Obecność innych osób przy udzielaniu 
świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga 
zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, cał-
kowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do 
świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest 
zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego 

świadczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo 
do dostępu do dokumentacji medycznej do-
tyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych 
mu świadczeń zdrowotnych. Pacjent lub jego 
przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprze-
ciw wobec opinii  albo orzeczenia lekarza, 
jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki 
pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekar-
skiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, 
za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, 
w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo 
orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie 
zdrowia pacjenta

Pacjenta ma także prawo do:
- poszanowania życia prywatnego i rodzin-

nego, 
- opieki duszpasterskiej,
- przechowywania rzeczy wartościowych 

w depozycie.
Jeżeli zauważymy naruszenie przestrzegania 

praw pacjenta wtedy możemy zgłosić się do 
Rzecznika Praw Pacjenta. W Śląskim Oddziale 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 
funkcję Rzecznika Praw Pacjenta pełni Maria 
Kukawska. Rzecznik Praw Pacjenta oraz pra-
cownicy Śląskiego OW NFZ odpowiadają na 
pytania osób ubezpieczonych, wyjaśniają sprawy 
i skargi przez nich zgłaszane. Informują rów-
nież, gdzie i jakie świadczenia ubezpieczeni 
w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą 
uzyskać. Zadania Rzecznika Praw Pacjenta 
koncentrują się na kwestiach związanych z sze-
roko pojętym przestrzeganiem praw pacjentów, 
a głównie dotyczą łamania praw ubezpieczonych 
w NFZ w trakcie realizacji świadczeń zdrowot-
nych w placówkach posiadających kontrakty 
z Śląskim OW NFZ. 

Rzecznik Praw Pacjenta przyjmuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00 w pokoju 103 na I piętrze w Kato-
wicach przy ul. Kossutha 13, tel. 32/ 735 17 
07. Biuro Działu Skarg i Wniosków: ul. gen. 
Jankego 15a, 40-615 Katowice, tel. 32/ 735 
05 90, 735 05 63, 735 05 13, 735 05 16, 735 05 
82, 735 05 45. 

  (WSR, źrodło:materiały udostępnione przez 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zakres tematyczny targów obejmuje rol-
nictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowlę, 
leśnictwo oraz myślistwo. Organizatorzy tar-
gów chcą przełamać stereotyp przemysłowego 
śląska i zaprezentować mocne strony śląskiego 
rolnictwa i leśnictwa: korzystne położenie geo-

Kolporter EXPO i Śląska Izba Rolnicza 
zapraszają do udziału w kolejnej edycji 

Targów Rolniczo – Leśnych AGROSILESIA 2010
w dniach 24 -25 kwietnia 2010r. w centrum 
targowo –wystawienniczym Expo Silesia w So-
snowcu. W kwietniowym numerze „Wieści” 
znajdziecie Państwo zaproszenie uprawnia-
jące do bezpłatnego wstępu.  

Serdecznie zapraszamy.

graficzne, dobrze rozwinięta przedsiębiorczość, 
lokalny, kilkumilionowy rynek zbytu, dużą róż-
norodność produkcji, współpracę przygraniczną 
oraz strefy wolnego handlu. Więcej informacji 
na stronie www.agrosilesia.pl

Targi Rolniczo – Leśne odbędą się 
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Zmieniona została definicja organizacji 
pozarządowej, jak również wskazano, że dzia-
łalność pożytku publicznego może być również 
prowadzona przez: spółdzielnie socjalne oraz 
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami pod warunkiem, że nie działają one 
w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych. 
Ustawa rozszerzyła sferę zadań publicznych 
zwiększając katalog zadań z 24 do 33.

Jednym z obowiązków jakie nakłada no-
welizacja ustawy na organizacje pozarządowe 
oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt.2-4 
ustawy jest konieczność określenia zakresu 
prowadzonej działalności nieodpłatnej lub 
odpłatnej pożytku publicznego w statucie lub 
innym akcie wewnętrznym.

Zmienione zostały zasady przeprowadzania 
otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych. Nowością jest skrócenie 
terminu składania ofert z 30 do 21 dni oraz moż-
liwość rezygnacji z zamieszczania ogłoszenia 
w dzienniku o zasięgu lokalnym. Ogłoszenie o 
otwartym konkursie ofert powinno zostać ob-
ligatoryjnie zamieszczone w siedzibie organu 
administracji publicznej, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na stronie internetowej 
organu administracji publicznej.  W otwartym 
konkursie ofert mogą brać udział organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie tj. podmioty kościelne, stowa-
rzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

Współpraca administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi a nowelizacja ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku Nr 28 
poz. 146) wprowadziła wiele istotnych zmian dotyczących prowadzenia działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz 
współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 
sportowe. Do tej pory w konkursach mogły brać 
udział  jednostki podległe i nadzorowane przez 
organy administracji publicznej (np. Miejskie 
Ośrodki Kultury), jednakże nowelizacja usta-
wy nie daje już takiej możliwości. Nowością 
jest możliwość złożenia tzw. oferty wspólnej 
przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3-przy 
czym podmioty te ponoszą odpowiedzialność 
solidarną za realizację zadania. 

Obowiązkowe jest powoływanie komisji 
konkursowych, których celem jest opiniowanie 
złożonych ofert. W skład komisji konkursowej 
muszą wejść przedstawiciele organu wykonaw-
czego oraz osoby reprezentujące organizacje 
pozarządowe lub podmioty określone w art. 
3 ust.3 z wyłączeniem osób reprezentujących 
podmioty biorące udział w konkursie. 

Możliwe jest również złożenie wniosku 
o realizację zadania publicznego z własnej 
inicjatywy przez organizacje pozarządowe i 
podmioty uprawnione - przy czym po zmia-
nach w ustawie wystarczy złożyć wniosek, 
który powinien zawierać w szczególności 
opis zadania publicznego przeznaczonego do 
realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów 
realizacji tego zadania. Nie ma już konieczności 
składania pełnej oferty wraz z załącznikami na 
formularzu określonym rozporządzeniem. Or-
gan administracji publicznej w terminie nie 
przekraczającym 1 miesiąca musi podjąć de-
cyzję w sprawie ogłoszenia lub nie ogłaszania 
otwartego konkursu ofert. 

Nowością jest również wprowadzenie tzw. 
trybu małych zleceń/ małych grantów, gdzie 
na wniosek podmiotu uprawnionego  organ 
wykonawczy jednostek samorządu terorialne-
go może zlecić realizację zadania publicznego 
o charakterze lokalnym lub regionalnym z po-
minięciem otwartego konkursu ofert. W tym 
przypadku konieczne jest spełnienie dwóch 
warunków: wysokość dofinansowania lub 
finansowania zadania nie przekracza kwoty 
10000 zł, a okres realizacji nie jest dłuższy 
niż 90 dni. Przy czym należy pamiętać o tym, 
iż kwota wszystkich środków przekazanych 
w trybie małych zleceń nie może przekroczyć  
20 % dotacji planowanych  w roku budże-
towym na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymie-
nione w art.3 ust.3, a jeden podmiot upraw-
niony nie może otrzymać więcej niż 20000 zł 
w danym roku kalendarzowym.     

Znowelizowana ustawa określa wyraźnie, że 
Programy współpracy muszą zostać uchwalone 
przez organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego do dnia 30 listopada roku po-
przedzającego okres obowiązywania progra-
mu. Wymogiem ustawowym jest konieczność 
konsultowania z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 
rocznych programów współpracy. Ustawa daje 
również możliwość tworzenia wieloletnich 
programów współpracy, przy czym wieloletni 
program współpracy nie zwalnia z obowiązku 
uchwalenia rocznego programu.

Zmiany w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie obowiązują po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy 
zmieniającej, tj. od dnia 12 marca 2010r. 

Opracowanie: Barbara Jasińska-Musik 
- Zastępca Naczelnika Wydziału 

Strategii i Rozwoju Powiatu

Depresja - rzeczywistość? 
Niby nic, a jednak potrafi odebrać radość życia. Ciągle jeszcze bagatelizowana, 

obecnie  stanowi jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności społecznej ale 
i zawodowej. Mowa o depresji. 

cd. na stronie 7

Co właściwie oznacza termin „depresja”? 
Zwykle mianem depresji określamy stan 
cechujący się obniżeniem  nastroju, po-
gorszeniem samopoczucia, zmniejszeniem 

aktywności. W medycynie, a dokładniej 
w psychiatrii, „depresja” oznacza specyficzny 
rodzaj zaburzeń nastroju i emocji, uznanych 
za zjawiska patologiczne. Według oceny 

Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia 
depresyjne są obecnie czwartym najpoważ-
niejszym problemem zdrowotnym na świecie, 
a w 2020 r. przesuną się na miejsce drugie, po 
niedokrwiennej chorobie serca. Szacuje się, że 
na świecie żyje 120 mln ludzi borykających 
się z depresją. 23 lutego obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. 
W tym dniu Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
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» Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na  

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. Warunkiem przystąpienia do 

konkursu jest złożenie w terminie do dnia 06.04.2010 roku do godziny 15:15 w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu  Śl. prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie ze wzorem 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji 

zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  

(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Szczegóły na www.powiatwodzislawski.pl.

» Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, że do dnia 31 marca br. można składać wnioski o przyznanie Nagród i Wyróżnień 

Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu oraz Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury. Wzór wniosku 

o przyznanie Nagrody można pobrać w Wirtualnym Biurze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. lub w kancelariach Staro-

stwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 lub ul. Pszowskiej 92a. Szczegóły na www.powiatwodzislawski.pl.

» 24 marca br. o godz. 10.00  Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zaprasza do Powiatowego Centrum Konferencyjnego 

przy ul. Pszowskiej 92a osoby zamierzające ubiegać się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz osoby, które podjęły 

działalność gospodarczą w oparciu o dotację otrzymaną z PUP, na spotkanie informacyjne: SAMOZATRUDNIENIE – KROK 
PO KROKU. Szczegóły na www.pup-wodzislaw.pl lub pod numerem telefonu 4592961.

» Wiejski Dom Kultury w Gorzycach zaprasza 28 marca 2010 r. na II Gorzycki Kiermasz Wielkanocny oraz wystawę rękodzieł 

gości z Czech. Zapraszamy do współpracy handlowców, rzemieślników, rękodzielników oraz osoby prywatne. Termin zgłoszeń 

do 22 marca 2010r. Szczegóły na www.wdk-gorzyce.pl.

» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na koncert „Pasjans dla dwóch”, Grzegorz Turnau & Andrzej Sikorowski, 18 kwietnia 

2010 r. o godz. 18.00. Bilety do nabycia w kasie WCK. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

Siedziba Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi

Depresja - rzeczywistość? 
cd. ze strony 6
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zorga-
nizował bezpłatne konsultacje psychologicz-
ne, psychiatryczne i psychoterapeutyczne. 
Dodatkowa oferta skierowana została także 
dla pracowników instytucji pomocowych. 
Specjaliści wygłosili m.in. wykłady: „Ob-
jawy depresji i motywowanie do leczenia” 
czy „Jak nawiązać kontakt z osobą chorą 
na depresję”. Celem Dnia Walki z De-
presją jest uświadomienie społeczeństwu, 
że depresja nie jest tylko złym nastrojem, 
który sam minie, ale poważną chorobą. - De-
presję trzeba leczyć, jednak o konieczności 
zażywania leków może zdecydować tylko le-
karz. Jeżeli objawy są szczególnie nasilone, 
lekarz może zaproponować leczenie szpital-
ne – wyjaśnia Renata Hernik kierowniczka 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi. Rozpozna-
jąc depresję, szczególny nacisk kładzie się 
na wywiad i obserwację chorego. Lekarz 
rozmawiając z pacjentem, dokładnie wy-
słuchuje jego skarg i zadaje szereg pytań. 
Dokonuje również szczegółowej obserwacji 
chorego – jego zachowania, sposobu mó-

wienia i treści rozmowy. Na jej podstawie 
i na podstawie objawów stawia się diagnozę. 
O depresji można zacząć myśleć, jeśli oprócz 
smutku odczuwamy:
- spowolnienie, brak energii, apatię,
- lęk, niepokój, napięcie, rozdrażnienie,
- trudności w koncentracji, myśleniu, wraże-

nie niesprawności intelektualnej i pogorsze-
nia się pamięci,

- niechęć do wykonywania czynności, które 
zwykle sprawiały radość,

- problemy ze snem – trudności w zasypianiu, 
płytki sen, budzenie się w nocy czy 
nad ranem, lub też nadmierna senność, 
trudności w zmobilizowaniu się do 
wstawania z łóżka,

- brak chęci do podejmowania jakich-
kolwiek wyzwań,

- brak chęci do spotkań towarzyskich,
- poczucie małej wartości,
- poczucie winy i beznadziejności,
- zmniejszenie apetytu powodujące 

spadek wagi lub czasem „zajadanie 
smutku”, czyli zwiększenie apetytu 
i przyrost masy ciała,

- dolegliwości fizyczne – uczucie ciągłe-
go zmęczenia, suchość w ustach, bóle 

głowy, brzucha, kręgosłupa, ucisk w klatce 
piersiowej, zaparcia,

- niechęć do aktywności seksualnej – obniże-
nie libido.
Warto podkreślić, że depresja (zespół de-

presyjny, zaburzenie depresyjne, zaburzenie 
afektywne) to rozpoznanie medyczne. Takie 
samo jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. 
Jest więc stanem, który wymaga leczenia 
i nie powinien być przyczyną wstydu czy 
poczucia winy.

                                                         WSR
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9 lutego br. zmierzyły się cztery najlepsze 
zespoły, które zostały wyłonione w drodze eli-
minacji: Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół 

Siatkówka w młodzieżowym wykonaniu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułto-
wach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. Rozegrane 
mecze dostarczyły wielu niezapomnianych 
wrażeń. Licznie zgromadzona na trybunach 

publiczność gorąco do-
pingowała młodych siat-
karzy. Po zaciętej walce 
zwycięzcami turnieju 
zostali uczniowie Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Sejmu Śląskiego 
w Radlinie, którzy w finale 
pokonali reprezentantów 
z Zespołu Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Ślą-
skich w Wodzisławiu Śl. 
W małym finale zwycię-
stwo odnieśli zawodnicy 
Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Wodzisławiu Śl. 

i to oni zajęli trzeci stopień. Najlepsze zespoły 
otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplo-
my ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl. Nie zabrakło również nagród 
indywidualnych. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Rafał Rybarczyk (ZSP im. Sejmu 
Śląskiego w Radlinie). Wybrano także najlep-
szych spośród występujących w finale drużyn, 
którymi zostali: Bartłomiej Strzałkowski (ZSP 
im. Sejmu Śląskiego w Radlinie), Paweł Bizoń 
(ZSZ w Wodzisławiu Śl.), Leszek Kańtoch (ZSP 
Nr 2 w Rydułtowach) oraz Adam Lewandow-
ski (ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 
w Wodzisławiu Śl.)

Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie,
II miejsce – Zespół Szkół im. 14 Pułku Po-
wstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
III miejsce – Zespół Szkół Zawo-
dowych w Wodzisławiu Śląskim,
IV miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Rydułtowach.    

              (BKT, WSR)
Rafał Rybarczyk - najlepszy zawodnik turnieju przyjmuje gratulacje 

od Damiana Majcherka - Etatowego Członka Zarządu

8 marca 2010 r. Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim zorganizowali I Drużynowe Za-
wody w Narciarstwie Zjazdowym Szkół 
Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty 
Powiatu Wodzisławskiego. 

Zawody rozegrano na malowniczo położo-
nym stoku Brenna – Węgierski, gdzie dzięki 
świetnie przygotowanym trasom zjazdowym 
zawodnicy osiągnęli imponujące wyniki. 
Na starcie slalomu giganta stanęło prawie 
40 uczestników. Uczniowie rywalizowali 
w dwóch kategoriach: chłopców i dziewcząt. 
O zwycięstwie decydowała suma czasów 
uzyskanych podczas dwóch przejazdów. 
Dodatkowo prowadzona była również kla-
syfikacja generalna szkół. Po zsumowaniu 
czasów okazało się, iż w kategorii dziewcząt 
zwyciężyła Beata Grzegorzek (ZS im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 
Śl.), z kolei wśród chłopców najszybszy na 
trasie slalomu był Damian Skupień (ZSZ w 
Wodzisławiu Śl.). W klasyfikacji generalnej 
bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z 
Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu 
Śląskim. Organizatorzy zadbali również o 
to, by żadnemu z uczestników nie zabrakło 
sił i przygotowali ciepły posiłek, po którym 
nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych 
pucharów i dyplomów. 

Białe szaleństwo

Klasyfikacja: 
Kategoria dziewcząt: 

I miejsce – Beata Grzegorzek (ZS im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisła-
wiu Śl.)
II miejsce – Monika Cieślak (ZS im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisła-
wiu Śl.)
III miejsce – Monika Tobiczyk (ZS Gogo-
łowa)

Kategoria chłopców: 
I miejsce – Damian Skupień (ZS Zawodo-
wych w Wodzisławiu Śl.)
II miejsce – Karol Oślizło (ZS Ekonomicz-
nych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl.)
III miejsce – Marek Karol (ZS Zawodowych 
w Wodzisławiu Śl.)

Już po raz dziewiąty w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radlinie odbył się Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Powiatu 
Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Radlin.

Generalna: 
I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych 
w Wodzisławiu Śl.
II miejsce – Zespół Szkół im. 14 Pułku Po-
wstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.
III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
Oskara Langego w Wodzisławiu Śl.
IV miejsce – Zespół Szkół w Gogołowej 
V miejsce – Zespół Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl.
VI miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wodzisławiu Śl.
VII miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie 
VIII miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 2 w Rydułtowach

(BKT, WSR)

Uczestnicy I Drużynowych Zawodów w Narciarstwie Zjazdowym


