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Kalendarz imprez
8.05.2010, godz. 8:30,  XI Turniej 

Samorządowców w Piłce Siatkowej 

o Puchar Starosty Powiatu Wodzi-

sławskiego, Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Radlinie

22.05.2010 r., godz. 15:30, Festiwal 

Pieśni Maryjnych, Bazylika Naro-

dzenia NMP w Pszowie

22.05.2010 r., godz. 09:00, Turniej Pił-

ki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu 

Wodzisławskiego, Młodzieżowy 

Powiatowy Ośrodek Sportu w Wo-

dzisławiu Śl.

Jak założyć własną firmę
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W związku z katastrofą lotniczą, 
jaka spotkała Prezydenta Polski Le-
cha Kaczyńskiego, jego małżonkę, 
parlamentarzystów i wielu innych 
ważnych ludzi w państwie, cały  kraj 
pogrążył się  w smutku i żałobie. 
Wszyscy nadal przeżywamy ich tra-
giczną śmierć. 

W bólu i modlitwie z rodzinami i bli-
skimi ofiar katastrofy rządowego samolo-
tu łączyli się także mieszkańcy i władze 
Powiatu Wodzisławskiego. Nabożeństwa, 
msze św., wpisy do ksiąg kondolencyjnych 

Cześć ich pamięci

– to niektóre z form pamięci o ofiarach ka-
tastrofy pod Smoleńskiem, które miały 
miejsce na terenie powiatu.13 kwietnia  
o godz. 18:00 w kościele WNMP w 
Wodzisławiu Śl. została odprawiona 
uroczysta msza żałobna w intencji 
ofiar katastrofy, której przewodniczył 
ks. prałat Bogusław Płonka. W mszy 
udział wzięły licznie zgromadzone 
władze samorządowe powiatowe i 
gminne, radni, przedstawiciele instytu-
cjipowiatowych, miejskich i gminnych, 

pracownicy, poczty sztandarowe oraz miesz-
kańcy powiatu. Kościół był wypełniony wier-
nymi, którzy przybyli w geście solidarności z 
rodzinami ofiar. 

Na koniec uroczystości mała 
dziewczynka zarecytowała wiersz 
znany wszystkim Polakom: 
     - Kto ty jesteś?

- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czem ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czem zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
Po mszy uczestnicy przeszli w procesji 

pod krzyż na cmentarzu, gdzie delegacje zło-
żyły kwiaty i zapaliły znicze.                 WSR Uczestnicy mszy świętej za ofiary tragedii w Smoleńsku

Przemówienie Starosty Jerzego Rosoła po mszy żałobnej.

Radni Powiatu Wodzisławskiego 25 
marca br. wzięli udział  w obradach XLIV 
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

Podczas obrad radni przyjęli m.in. sprawoz-
dania z działalności za 2009 r. Powiatowego 
Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. 
                    Rynek Pracy

Rok 2009 zahamował korzystną tendencję 
redukcji liczby bezrobotnych, która trwała w 
pięciu poprzednich latach, od czasu włączenia 
Polski w struktury Unii Europejskiej. Zwiększa-
jąca się liczba bezrobotnych była spowodowana 
zmniejszającą się skalą migracji oraz powrotem 
wielu osób z zagranicy do kraju.  W porówna-
niu z latami 2007 i 2008, gdy dynamika spadku 
bezrobocia była największa, rok 2009 zakoń-
czył się znacznym wzrostem poziomu bezrobo-
cia: -  2007 rok – spadek w okresie I-XII o 2 538 
osób, tj. o 26%, -   2008 rok – spadek w okresie 
I-XII o 1860 osób, tj. o 35%, -   2009 rok 
– wzrost w okresie I-XII o 1216 osób, tj. 
o 32%. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w 
Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w 
Wodzisławiu Śl. zarejestrowanych było 
ogółem 4 969 bezrobotnych, w tym 2 
915 kobiet. Stopa bezrobocia wahała się 
w ciągu roku między 8,3% w styczniu, 
a 10,4% w grudniu 2009r. Zaobserwo-
wany wzrost bezrobocia w II półroczu 
spowodowany mniejszą podażą ofert 

Wieści z sesji pracy stałej i subsydiowanej oraz przerwą w 
wykonywaniu prac sezonowych  dotknął przede 
wszystkim młodzież. W porównaniu do grudnia 
2008 roku udział młodzieży w całej populacji 
bezrobotnych wzrósł w grupie osób do 25 roku 
życia o 3,2% i w grupie wiekowej 25 – 34 lata 
o 1%, zmniejszył się natomiast wśród starszych 
bezrobotnych. Od kilku lat można zaobserwo-
wać systematyczny wzrost liczby bezrobotnych 
z wykształceniem wyższym. Aktualnie stano-
wią oni 10,8% zarejestrowanych (rok wcześniej 
– 10,3%, a na koniec 2008 roku 5,9%). W odpo-
wiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku pra-
cy, priorytetem stała się poprawa jakości usług 
pośredników pracy i dostosowania poziomu 
usług do wymagań współczesnego europejskie-
go rynku pracy.  Usługi rynku pracy, świadczo-
ne przez PUP dla osób poszukujących  pracy, 
mają na celu pomoc w poruszaniu się po rynku 
pracy, we właściwym określeniu kompetencji  
oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. 
Poprzez poradnictwo zawodowe, szkolenia, 
kursy, pośrednictwo pracy, kluby pracy oraz 

pozyskiwanie zewnętrznych środków finanso-
wych PUP aktywnie przeciwdziała bezrobociu. 
Mając na uwadze także potrzeby pracodawców, 
jak i właścicieli jednoosobowych firm PUP 
opracował informator zawierający katalog usług 
i rodzajów finansowego  wsparcia oferowanego 
przez urząd. W publikacji zaprezentowano za-
kres usług poradnictwa i pośrednictwa pracy, 
rodzaje programów rynku pracy i zasady ich 
dofinansowania: staży, prac interwencyjnych, 
refundowania kosztów utworzenia stanowisk 
pracy, a także możliwości subsydiowania 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W po-
radniku można znaleźć też przepisy, z którymi 
warto się zapoznać, planując zatrudnienie cu-
dzoziemców. 

Pomoc społeczna
Marcowa sesja była także okazją do podsu-

mowania działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i powiatowych jednostek po-
mocy społecznej w 2009 roku. Dyrektor PCPR 
Irena Obiegły w formie prezentacji multime-
dialnej przedstawiła zakres działania centrum 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie wodzis³awskim 

w okresie od stycznia 2009 do grudnia 2009
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Liczba bezrobotnych w powiecie wodzis³awskim 

w latach 1990 - 2009 (stan na 31 grudnia)

6637

5689

4235

9457

8602

4969

2566

655

3482

7882

87808361
7655

6022

3136

4804

56955748

4862

6979

5263

402

4071

1100 878756676908 6396547051027 759

2952
3525

3198
4106

666
477

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

liczba bezrobotnych ogó³em bezrob. z prawem do zasi³ku

 

Ź
ródło: P

ow
iatow

y U
rząd P

racy 

cd. na stronie 3



Wieści Powiatu WodzisławskiegoKwiecień 2010

3www.powiatwodzislawski.pl

oraz omówiła najistotniejsze problemy z jakimi 
mieli do czynienia pracownicy powiatowych 
jednostek pomocy społecznej w 2009roku. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wo-
dzisławiu Śląskim w ubiegłym roku realizowało 
kolejne zadania zapisane w Powiatowej Strate-
gii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2005 - 2015 oraz Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2009 - 2015. W swoich działaniach PCPR 
kierowało się przede wszystkim wsparciem 
rodziny w odbudowywaniu prawidłowych re-
lacji, właściwego wypełniania ról społecznych 
przez jej członków. Są to bardzo ważne zadania 
ponieważ zachodzące w kraju zmiany, oprócz 
pozytywnych skutków, powodują również 
pogłębianie się negatywnych zjawisk takich 

jak: bezrobocie, spadek dochodów ludności, 
niepełnosprawność, brak poczucia stabilizacji 
życiowej i zawodowej, emigracje, rozpad ro-
dziny. Czynniki te powodują niejednokrotnie 
zepchnięcie osób i rodzin  do systemu pomocy 
społecznej. Uchwały podjęte podczas marcowej 
sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie www.powiatwodzislawski.pl 
                          (WSR, materiały PCPR i PUP)

cd. ze strony 2

Do zawarcia umowy sprzedaży poza lo-
kalem przedsiębiorstwa najczęściej dochodzi 
w trakcie zakupów u akwizytora lub podczas 
pokazów organizowanych np. na ulicy, na 
wczasach, w naszej pracy, na wycieczce itp.,  
a zawrzeć umowę sprzedaży na odległość moż-
na np. za pośrednictwem telefonu lub Interne-
tu. Jeżeli konsument zawrze z przedsiębiorcą 
umowę sprzedaży w jeden z w/w sposobów, 
to zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r.  
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny może od umowy 
odstąpić w terminie 10 dni od daty jej zawarcia 
i zwrócić towar bez podawania przyczyny. Po-
wyższa ustawa reguluje m.in. zasady i szcze-
góły prawa do zwrotu towaru przy umowach 
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa  
i na odległość.

Zwrot towaru przy umowach zawiera-
nych poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zazwyczaj akwizytorzy sprzedają towary 
szczególne, które w zwykłym sklepie trudno 
jest sprzedać np. ze względu na ich wysoką 
cenę oraz specjalne przeznaczenie lub markę 
takich towarów. Ustawodawca dał konsu-
mentom możliwość zwrotu takiego towaru 
po dokonanym zakupie z uwagi na element 
zaskoczenia oraz w celu zapoznania się  
z właściwościami towaru i zastanowienia się 
nad trafnością szybko podjętej decyzji o zaku-
pie, gdy nie było zbyt wiele czasu do namysłu.

Ważne uwagi przy zawieraniu umów poza 
lokalem przedsiębiorstwa:

1) akwizytor lub prezenter przedstawiający 
swój towar do sprzedaży powinien okazać kon-
sumentom odpowiednie dokumenty, z których 
powinno wynikać:

- tożsamość sprzedawcy,
- dokument potwierdzający prowadzenie 

działalności gospodarczej,
- ważne pełnomocnictwo do działania  

w imieniu konkretnego przedsiębiorcy.
Z relacji konsumentów kształtuje się obraz 

zabiegów marketingowych, za pomocą których 

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

Rzecznik Praw Konsumenta odpowiada naszym czytelnikom na pytanie:
Zakupy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, 

a możliwość zwrotu towaru pełnowartościowego.
niektórzy akwizytorzy nakłaniają konsumen-
tów do zakupów (na tzw. okazję ze względu 
na rzekomo atrakcyjną cenę lub wyjątkowo 
bogate wyposażenie towaru, na bezpłatne do-
datki do towarów, na dofinansowanie z Unii 
Europejskiej, na udzielenie specjalnej zniżki 
przez samego prezesa firmy – w „odgrywanej”  
w obecności konsumentów rozmowie telefo-
nicznej itp.), gdzie takie zachowania obecnie 
mogą być uznane jako nieuczciwe praktyki ryn-
kowe na mocy nowej ustawy z dnia 23.08.2007 
r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym obowiązującej od dnia 21.12.2007 r. 
    2) zawierając umowę należy się wcześniej 
zapoznać z jej treścią. Akwizytor ma obo-
wiązek poinformować konsumenta na piśmie  
o przysługującym prawie do odstąpienia od 
umowy w terminie 10 dni oraz załączyć do 
umowy wzór oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy z oznaczeniem swojego imienia  
i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania 
(siedziby). Sprzedawca ma także obowiązek 
pisemnie potwierdzić zawarcie umowy, stwier-
dzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świad-
czenia i cenę. W razie odstąpienia od umowy 
umowa jest uważana za niezawartą, a konsu-
ment jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi  
w stanie niezmienionym, chyba że zmiana 
była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie 
później niż w terminie czternastu dni. 

Konsumenci powinni zwrócić szczególną 
uwagę na zapisy, które regulują zasady zwrotu 
towaru po odstąpieniu od umowy lub reklama-
cji kupowanego towaru, np. bywa, że przed-
siębiorcy żądają osobistego (lub przez ustano-
wionego pełnomocnika) dostarczenia towaru 
do siedziby firmy, co może być utrudnieniem 
z powodu odległości od zamieszkania konsu-
menta. Sprzedawcy tworzą także przeszkody 
w zwrocie towaru, żądając od klienta np. 
odszkodowań za uszkodzenia zwracanych to-
warów. Od tego faktu uzależniali skuteczność 
odstąpienia od umowy. Ostatnio firmy spisują 

tzw. protokół zwrotu towaru, z którego wynika, 
że konsumenci zwracający towar uszkodzili 
go mechanicznie. Tym samym przedsiębiorca 
nakłada na konsumenta obowiązek naprawy 
zwracanego towaru z zagrożeniem wycofania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Takie 
zapisy w umowach oraz opisane zachowania 
przedsiębiorców także naruszają prawo.

3) odstąpić od umowy można tylko i wy-
łącznie składając pisemne oświadczenie w ter-
minie 10 dni od zawarcia umowy. Termin ten 
liczy się (biegnie) od dnia następnego zgodnie 
z art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks Cywilny. Oświadczenie o odstąpie-
niu należy własnoręcznie podpisać i najlepiej 
wysłać listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru na wskazany we wzorze oświadczenia 
adres sprzedawcy.

Jeżeli konsument nie został poinformowany 
na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, to 
może odstąpić od umowy w terminie dzie-
sięciu dni od uzyskania informacji o prawie 
odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego 
powodu odstąpić od umowy po upływie trzech 
miesięcy od jej wykonania.

4) są jednak pewne wyjątki, warto wiedzieć, 
że nie można odstąpić od umów: 
- o charakterze ciągłym, które zawieramy po 
uprzednim poznaniu oferty, reklamy, cenni-
ków, jeżeli mogliśmy uprzednio zapoznać 
się z treścią otrzymanej oferty lub informacji 
pod nieobecność drugiej strony umowy, np. 
zamawiamy okresową dostawę do domu wody 
na podstawie przysłanej do nas oferty z cenni-
kiem,
- sprzedaży artykułów spożywczych dostarcza-
nych okresowo przez sprzedawcę do miejsca 
zamieszkania konsumenta,
- powszechnie zawieranych w drobnych bieżą-
cych sprawach życia codziennego, o wartości 
przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO, 
- o prace budowlane,
- dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem 
usług remontowych,
- ubezpieczenia, w tym o członkostwo  
w otwartych funduszach emerytalnych, oraz 
reasekuracji,
- dotyczących papierów wartościowych oraz 
jednostek uczestnictwa w funduszach powierni-
czych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).

Dariusz Kalemba 
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Rezerwacji można dokonać poprzez stronę 

Internetowy system rezerwacji wizyt 
w Wydziale Komunikacji i Transportu

W celu usprawnienia obsługi mieszkańców powiatu wodzisławskiego załatwiają-
cych sprawy związane z rejestracją pojazdów lub inne związane z rejestracją (np. 
zgłoszenie zmian wymagających wymiany dowodu rejestracyjnego, wydanie wtór-
nika dowodu w związku z jego utratą itp.), Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 
wprowadziło możliwość umówienia wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu 
na konkretny dzień i godzinę poprzez Internet.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu

Poradnia Psychologiczno- Pedagogicz-
na w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Men-
dego    zorganizowała  13 kwietnia 2010 r. 
po raz drugi Dzień Otwarty. 

 Była  okazja zobaczenia jaka jest oferta tej 
placówki, jakie są tam pracownie, w jakich wa-
runkach odbywa się praca z dziećmi. Zaintere-
sowani mogli skorzystać z porad i konsultacji 
w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowe-
go, pomocy logopedycznej, pomocy dzieciom 
i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi  
w okresie dorastania, pomocy psychologicznej 
związanej z trudnościami wychowawczymi. 
-Udzielamy pomocy wszystkim zgłaszającym 

Dzień Otwarty Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej

się uczniom, ich rodzicom i nauczycielom  
z terenu powiatu wodzisławskiego, zapew-
niamy warunki do spokojnego i dyskretnego 
spotkania z pracującymi u nas specjalistami 
– wyjaśnia dyrektorka Teresa Jakubiak.

Dni otwarte skierowane były do wszystkich 
zainteresowanych osób, bez konieczności 
oczekiwania na realizację zgłoszenia. Można 
było zapoznać się z funkcjonowaniem pla-
cówki, zwiedzić ją zapoznać się z programami 
działań poradni, z czego skorzystali w dużej 
mierze studenci oraz uczniowie. Każdy mógł 
przyjść, porozmawiać, zapoznać się z proble-
matyką z którą można się zgłaszać do poradni 

Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Jednostka Ko-
mendy Powiatowej 
Państwowej Straży 

Pożarnej w Wodzisławiu Śl. informuje, 
że podpalanie suchych pozostałości ro-
ślinnych jest nie dość, że szkodliwe dla 
środowiska, to co równie ważne także 
zabronione prawnie. 

Odwołuje się do tego ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypa-

Nie wypalaj traw
lania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów”. W związku z tym, 
każda osoba łamiąca zapisy tej ustawy podlega 
karze zgodnej z Art. 131: „Kto...wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary... 
- podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 
30 ust. 3 pkt. 3 Ustawa z dnia 28 września 
1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 
435 ze zmianami); „w lasach oraz na terenach 

śródleśnych, jak również w odległości do 100 
m od granicy lasu, zabrania się działań i czyn-
ności mogących wywołać niebezpieczeństwo,  
a w szczególności: 

1) rozniecenia ognia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez właściciela 
lasu lub nadleśniczego,  

2) korzystania z otwartego płomienia,  
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby  

i pozostałości roślinnych”.
Więcej informacji na stronie www.straz.wo-

dzislaw.pl.
     (źródło: KPPSP)

internetową Powiatu  www.powiatwodzislaw-

ski.pl. Wystarczy skorzystać z kalendarza wi-
zyt, który znajduje się w zakładce UMÓW SIĘ 
NA WIZYTĘ . Następnie  „krok po kroku” wy-
pełnić formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu 
formularza należy w wyznaczonym terminie 
zgłosić się w Biurze Obsługi Klienta i powołać 
się na wcześniejsze ustalenia. Wtedy pracow-
nik biura pomoże przygotować dokumenty do 
rejestracji i poinformuje o konieczności doko-
nania niezbędnych opłat (które można dokonać 
w pobliskiej ajencji banku). Umówieni Klienci 
traktowani są priorytetowo. 

Do tej pory w wydziale uruchomiono 
udogodnienia systemu obsługi klienta, 
takie jak – ekran, dzięki któremu można 
śledzić postęp kolejki oraz zapoznać się  
z informacjami dotyczącymi procedur urzędo-
wych. Ponadto, na stronie internetowej wodzi-
sławskiego Starostwa znajdują  się na bieżąco 
uaktualniane informacja dotyczące  rejestracji 
pojazdów, wydawania dowodów rejestracyj-
nych i praw jazdy. Istnieje również możliwość 
obserwacji holu w wydziale za pomocą obrazu 
z kamery internetowej.                          (WSR)

oraz zasięgnąć opinii specjalisty bez oczekiwa-
nia na wyznaczony termin.         (PPPP, WSR)
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Już wkrótce uczniowie trzecich klas 
gimnazjalnych muszą podjąć decyzję 
o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. 
Jaką szkołę wybrać: liceum, a może 
szkołę zawodową?  W podjęciu takiej 
decyzji może pomóc wydany przez Sta-
rostwo Powiatowe Informator naborowy 
do szkół ponadgimnazjalnych na terenie 
powiatu wodzisławskiego.

Informator przedstawia bogatą ofer-
tę kształcenia na rok szkolny 2010/2011  
w szkołach ponadgimnazjalnych i placów-
kach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. 
Propozycje skierowane są nie tylko dla 
absolwentów gimnazjów, ale także dla ab-
solwentów szkół zawodowych, którzy będą 
mogli kontynuować naukę w uzupełniających 
liceach ogólnokształcących lub w technikach 

Wybierz szkołę 
uzupełniających. Bardzo interesują-
co przedstawia się również oferta 
dla uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. 

Informator dostępny jest dla 
uczniów w ich szkołach, można 
pobrać go również w wersji elektro-
nicznej  ze strony www.powiatwo-
dzislawski.pl  

W bieżącym roku – podobnie 
jak w  latach ubiegłych - nabór 
do szkół ponadgimnazjalnych  
będziesię odbywał drogą elek-
troniczną. Uczniowie będą mogli  
w Internecie na bieżąco oceniać 
swoje szanse dostania się do wybra-
nej szkoły. Należy jednak pamię-
tać, że można wskazać tylko trzy 
szkoły a szkoła „marzeń” powinna 

być wskazana jako pierwsza. 
Natomiast w danej szkole 
każdy ma prawo wybrać kilka 
kierunków.

Targi edukacyjne
W podjęciu decyzji o wyborze 

szkoły ponadgimnazjalnej mogły po-
móc również zorganizowane 30 marca 
VIII Powiatowe Targi Edukacyjne. 
Uczniowie szkół gimnazjalnych mieli  
okazję zapoznać się z ofertą edukacyj-
ną szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu wodzisławskiego. Przedstawi-

ciele szkół ponagimnazjalnych przyciągali 
swoich młodszych kolegów nie tylko bogatą 
ofertą edukacyjną,  lecz także przyjaznym 
nastawieniem do młodszych kolegów, wyso-
kimi osiągnięciami jakie uczniowie zdobyli 
w konkursach krajowych i zagranicznych,  
a nawet możliwością zobaczenia umiejętności 
manualnych. 

WSRTargi Edukacyjne.

Zgodę na ich powstawanie, a także na po-
dejmowanie hodowli udzielało Ministerstwo 
Spraw Wojskowych. Poszczególne lokalne 
towarzystwa hodowców gołębi pocztowych 
zaczęły nawiązywać ze sobą kontakty i współ-
działać zwłaszcza w sprawach lotów. Dopro-
wadziło to do powstania w 1926 roku „Zjed-
noczenia Polskich Stowarzyszeń Hodowców 
Gołębi Pocztowych na Rzeczpospolita Polska”. 
Dzisiaj na całym świecie zrzeszają się hodow-
cy gołębi w kluby i związki, które prowadzą 
działalność popularyzatorską, hodowlaną  
i instruktażową.

Polski Związek Hodowli Gołębia Pocz-
towego, który zrzesza osoby interesujące się 
hodowlą gołębi oraz organizuje loty i wystawy 
w ramach sportu i rekreacji, powołał okręgi 
na obszarze całej Polski. Jednym z nich jest 
Okręg Śląsk – Południe, który tworzą oddziały 
działające na terenie gmin: Gaszowice, Godów, 

Wystawa gołębi pocztowych
Historia hodowli gołębi pocztowych w Polsce sięga 1905 roku. Wtedy powstało pierw-

sze zrzeszenie hodowców gołębi w Zabrzu. Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 r. niepod-
ległości, takich towarzystw o lokalnym charakterze i zasięgu powstaje kilkanaście. 

Gorzyce, Jastrzębie Zdrój, Lyski, Mszana, Ryb-
nik III (Niedobczyce), Rydułtowy, Wodzisław 
Śl. oraz oddział Pszów, do którego przyłączo-
ne zostały Krzyżanowice i Lubomia.  Okręg 
Śląsk- Południe istnieje od 16.11.1996r. i liczy 
1038 członków oraz 36 członków honorowych 
zrzeszonych w 10 oddziałach.

Na początku roku w 
Skrzyszowie odbyła się 
Wystawa Gołębi Pocz-
towych Okręgu Śląsk 
- Południe Polskiego 
Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. Na 
wystawie eksponowane 
były reprezentacje gołę-
bi pocztowych wszyst-
kich oddziałów Okręgu 
Śląsk-Południe w klasie 
olimpijskiej standard 

oraz w klasach sportowych poszczególnych 
kategorii. Hodowcy wystawili 360 szt. gołębi. 
Puchar dla Związku Hodowców został ufun-
dowany przez Starostę Jerzego Rosoła oraz 
Przewodniczącego Eugeniusza Wala.

W uroczystym otwarciu wystawy udział 
wzięli:  Eugeniusz Wala - Przewodniczący 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, Antoni Tomas 
- Przewodniczący  Rady Gminy Godów, Kor-
nelia Newy - Burmistrz Miasta Rydułtowy, An-
drzej Kowalczyk - Wójt Gminy Gaszowice, Ma-
riusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów. (WSR) 

Wręczenie pucharu dla Związku Hodowców Gołębi, fot. Tomasz Witek.
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Punktem wyjścia do zaplanowania 
zmiany gospodarczej jest analiza sytuacji 
zastanej. W ramach projektu „Impuls do 
zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju 
gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” 
analizy takiej dokonano w oparciu o doku-
menty, dane statystyczne, a przede wszyst-
kim – badania. Te ostatnie, przeprowadzone  
w IV kwartale 2009 r., miały trzy wymiary. 
W pierwszej kolejności przebadano instytu-
cje, które z racji swoich zadań mają kluczo-
we znaczenie dla lokalnej gospodarki i mogą 
pełnić rolę stymulatorów zmian gospodar-
czych. W drugiej kolejności przeprowadzo-
no wywiady z lokalnymi przedsiębiorcami, 
którzy są bezpośrednio uczestnikami zmian 
gospodarczych i jako pierwsi odczuwają 
wahania koniunktury. Powiat wodzisławski 
nie jest jednak obszarem hermetycznym  
i bliskość Republiki Czeskiej, a także ta-
kich ośrodków jak Rybnik, Żory, Jastrzębie 
Zdrój czy Racibórz mają bardzo znaczący 
wpływ na gospodarkę tego obszaru. Stąd 

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim kontynuuje działania na rzecz 
stworzenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z firmą CTC Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach od kwiet-
nia 2009r. realizuje projekt „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zawiązanie lokalnej sieci współpracy i opracowanie 
Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego.

jako ostatnich przebadano pracodawców  
z terenu powiatów ościennych, między innymi  
w kierunku interakcji jakie zachodzą pomię-
dzy przedsiębiorcami subregionu. Rezultaty 
tych badań, odzwierciedlających fakty za-
warte w dokumentach i opinii miejscowych 
przedsiębiorców oraz mieszkańców, przed-
stawiono w raporcie „Analiza procesów i de-
terminant wpływających na zmianę struktury 
gospodarczej powiatu wodzisławskiego oraz 
prognoza zmian”.  Jest on z jednej strony 
kompleksową diagnozą sytuacji, w jakiej 
znalazł się powiat wodzisławski pod koniec 
2009 r., ale także punktem wyjścia do pracy 
dla twórców strategii zmiany gospodarczej.

Powstanie dokumentu strategii jako 
partnerskiego systemu zakładającego udział 
wszystkich sektorów: publicznego, prywat-
nego i pozarządowego, reprezentowanych 
przez podmioty lokalne, jest istotą projektu 
„Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla 
rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzi-
sławskiego”. Intencją interesariuszy projektu 

jest, by strategia zarządzania zmianą go-
spodarczą w powiecie wodzisławskim po-
wstała przy współudziale wielu podmiotów,  
w których interesie leży rozwój gospodarczy 
tego obszaru. Przy takich założeniach należy 
oczekiwać, że wdrożenie strategii pozwoli 
na szybkie i właściwe reagowanie na za-
chodzące zmiany gospodarcze, zwiększy 
konkurencyjność i adaptacyjność lokalnych 
przedsiębiorstw, a docelowo polepszy wa-
runki życia społeczności powiatu. Strategia 
ma odpowiedzieć także na pytanie o kieru-
nek zmian i wizję rozwoju obszaru, który 
cały czas ulega przeobrażeniom związanym 
ściśle między innymi z procesem restruktu-
ryzacji górnictwa węgla kamiennego. 

Wiedza pozyskana w trakcie badań ma 
charakter praktyczny i może służyć między 
innymi planowaniu działań związanych  
z monitorowaniem zmian gospodarczych na 
szczeblu powiatu. Coraz większa złożoność 
rzeczywistości, w której funkcjonują pod-
mioty systemu społeczno-gospodarczego,  
w tym w szczególności rynku pracy powo-
duje, że wzrasta liczba zmiennych, które 
powinny być uwzględnione w trakcie formu-
łowania koncepcji oraz opracowywania lo-
kalnych strategii i planów rozwoju. Oznacza 
to także konieczność łączenia dorobku i wie-
dzy różnych podmiotów reprezentujących 
sektory: samorządowy, biznesowy, eduka-
cyjny, naukowy bądź badawczo-rozwojowy. 
Takie warunki spełniły badania prowadzone 
w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat pro-
jektu znajdują się na stronie internetowej 
www.impulsdozmian.pl

Opracowanie przygotowane na podstawie 
raportu „Analiza procesów i determinant 
wpływających na zmianę struktury gospo-
darczej powiatu wodzisławskiego oraz pro-
gnoza zmian. 2010r.”.

 WSR

Uczestnicy warsztatów strategicznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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» Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Siła i Czar za-
bytków techniki”. Temat konkursu ma zwrócić uwagę na architekturę przemysłową, pokazać myśl techniczną, dzieła 
wynalazców, projektantów czy przykłady oryginalnego wzornictwa. Szczegółowy regulamin na stronie www.powia-
twodzislawski.pl oraz w Biurze Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 
przy ul. Pszowskiej 92a III p. pok.306, tel 32/4120963

» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na występ kabaretu PARANIENORMALNI  8 maja 2010r. o godz. 16.00. 
Ceny biletów 35,00 zł (rząd XII-XIV), 40.00 zł ( rząd I-XI ). Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na premierę spektaklu teatralnego na podstawie dramatu T. Różewicza 
„GRUPALAOKOONA” w wykonaniu TEATRU „SZYDŁO” w dniu 9 maja 2010r. o godz. 18.00. Cena biletu 5 zł.  
Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

» Forum Firm Miasta Radlin organizuje 22-23 maja 2010r. VI Targi “OGRO-DOM”. Szczegółowe informacje na stro-
nie www.forum.radlin.pl

» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Anny Mari Jopek 6 czerwca 2010r. o godz. 19.00. Cena biletu 
60 zł. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

» Zapraszamy do wypełniania ankiety „Badanie satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powia-
towym w Wodzisławiu Śląskim”.Ankieta ma na celu zbadanie jakości pracy Starostwa, kompetencji oraz komunikacji 
z klientem. Państwa sugestie i uwagi pozwolą nam poprawić współpracę pomiędzy mieszkańcami powiatu i pracowni-
kami starostwa. Ankietę można wypełnić on-line na stronie www.powiatwodzislawski.pl bądź osobiście w siedzibach 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, ul. Mendego 3, ul. Pszowskiej 92a.

Fotografia reportażowa, architekto-
niczna, portretowa czy przyrodnicza. 
Z takim gatunkami fotografii zapoznali 
się uczestnicy warsztatów fotogra-
ficznych, które Starostwo Powiatowe 
zorganizowało w Zespole Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzi-
sławiu Śl.  

Warsztaty prowadzili profesjonalni 
fotograficy: Dariusz Langrzyk –  fotogra-
fik, którego akt pt.: „K-9”, jako jedna z 
czterech prac, został zaprezentowany w 
Łodzi podczas Międzynarodowych Tar-
gów Fotograficznych  oraz Jacek Hajduga 
– artysta plastyk, student Instytutu Twórczej 
Fotografii w Opawie, jak sam mówi o sobie 
„fotografik, malarz, trochę grafik – na co 
dzień górnik”.  Warsztaty skierowane były 
do wszystkich mieszkańców powiatu zain-
teresowanych fotografią, w szczególności 
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  
Fotograficy przybliżyli wszystkim zainte-
resowanym historię fotografii oraz omówili 
podstawy zasad fotografowania. Młodzi 
fotograficy mieli okazję również omówić 
z profesjonalistami swoje zdjęcia. Zdjęcia, 
które wyświetlano na dużym ekranie zo-

Warsztaty foto

stały skomentowane i poddane fachowym 
konsultacjom. Wykładowcy  zwracali 
uwagę na błędy w kompozycji, ostrości, 
na elementy które psują wizerunek zdjęcia, 
udzielając jednocześnie rad jak można ich 
unikać. Warsztaty zorganizowano również 
pod kątem ogłoszonego konkursu fotogra-
ficznego “Siła i czar zabytków techniki”.  
Temat konkursu ma zwrócić uwagę na 

architekturę przemysłową, pokazać myśl 
techniczną, dzieła wynalazców, projek-
tantów czy przykłady oryginalnego wzor-
nictwa. Prace, które napłyną w konkursie, 
zostaną publicznie zaprezentowane podczas 
wystawy, którą Starostwo Powiatowe w Wo-
dzisławiu Śląskim zorganizuje w miesiącu 
wrześniu br. Więcej informacji na www.po-
wiatwodzislawski.pl                               (WSR)

Warsztaty fotograficzne.



Wieści Powiatu Wodzisławskiego Kwiecień 2010

8 www.powiatwodzislawski.pl

Na podstawie liści rozpoznaj po-
szczególne gatunki roślin, podaj  
nazwy konwencji, w których uczestni-
czyła Polska. To niektóre z zagadnień 
z jakimi zmagali się uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych 
podczas Powiatowego Konkursu Eko-
logicznego. 

Zielona lekcja – Konkurs zorganizowano już po raz dwu-
nasty i po raz pierwszy zaproszono do udzia-
łu również szkoły gimnazjalne. Konkurs  
ma na celu rozwój świadomości ekologicz-
nej młodzieży i propagowanie idei zrówno-
ważonego rozwoju. Uczniowie rozwiązując 
ciekawe i różnorodne zadania mogą wyka-
zać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska – wyjaśnia 
Danuta Mielańczyk  - dyrektorka ZSZ z 
Wodzisławia Śl., organizator konkursu.  

Powiatowy kon-
kurs otworzył 
Damian Majche-
rek – Etatowy 
Członek Za-
rządu Powiatu, 
który razem z 
Januszem Wy-
leżychem – Na-
czelnikiem Wy-
działu Ochrony 
Środowiska Sta-
rostwa Powia-
towego zasiedli 
w gronie jury. 
Z wielkim za-
interesowaniem  

uczestnicy konkursu oraz zgromadzona 
widownia wysłuchali prelekcji na temat 
ochrony dzikiej przyrody, którą  wygłosiła 
Iwona Kukowka ze Stowarzyszenia Pra-
cownia na Rzecz Istot. - Jesteśmy przeko-
nani, że dbanie o wysoką jakość środowiska 
naturalnego i kulturowego, to działanie  
na rzecz wszystkich istot – zarówno przyro-
dy, jak i ludzi – powiedziała przedstawiciel-
ka Stowarzyszenia.

Zakres zagadnień, które musieli opano-
wać uczniowie był bardzo szeroki i dotyczył 
oddziaływań między organizmami, rozpo-
znawania roślin, dopasowywania charak-
terystycznych cech krajobrazu do Parków 
Narodowych. 

Wyniki Konkursu:
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Monika Kozielska -  Gimna-

zjum nr 4 w Wodzisławiu Śl., II miejsce: Hu-
ber Szendra - Gimnazjum nr 2 z Rydułtów, 
III miejsce: Krystyna Sulska - Gimnazjum 
z Pszowa

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: drużyna z ZS im.14 Pułku 

Powstańców Śl. z Wodzisławia Śl., II i III 
miejsce zajęły drużyny z ZSP im. ks. prof. J. 
Tischnera z Wodzisławia Śl.                (WSR)Uczestnicy Powiatowego Konkursu Ekologicznego.

Spotkanie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem głównie wśród młodych mieszkań-
ców naszego powiatu. Podczas spotkania 
omówione zostały zasady przyznawania 
środków na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej oraz szczegółowo przedstawiono 
proces zakładania własnej firmy.

Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy 
skierowana jest do osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, które nie prowadziły wcześniej dzia-
łalności gospodarczej bądź wyrejestrowały 
ją przynajmniej 12 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku w PUP. Dokładny regulamin jak i 
wniosek można znaleźć na stronie Powiato-
wego Urzędu Pracy.

Po podpisaniu umowy z PUP kolejne 
kroki kierujemy do Urzędu Miasta/ Gminy i 
dopiero wtedy składamy wniosek o wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej. Wnio-
sek w każdej gminie jest taki sam i można go 
pobrać ze strony internetowej gminy w za-
kładce BIP bądź osobiście w kancelarii UG. 
Zanim jednak zaczniemy wypełniać wniosek 
musimy się z nim dokładnie zapoznać. I choć 
może on wydać się zbyt długi lub przesad-

Jak założyć własną firmę 

nie szczegółowy, należy pamiętać, że raz 
wypełniony zastępuje trzy pozostałe wnio-
ski, które dotychczas należało uzupełniać, 
aby zarejestrować swoją firmę.- Jeśli więc 
mamy jakieś wątpliwości zawsze możemy 
skonsultować je z urzędnikiem – mówi Ja-
dwiga Wita kierownik referatu działalności 
gospodarczej w Urzędzie Miasta Wodzisław 
Śl. Ważną informacją jest także fakt, iż nie 
ma opłat skarbowych związanych z wpisem 
do ewidencji działalności gospodarczej jak 
również w przypadku wprowadzania w nim 
zmian. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
i numer REGON zostanie wysłane pocztą 
(trwa to około 2 tygodni).

Kolejnym ważnym krokiem jest wizyta w 
banku, musimy bowiem założyć konto ban-
kowe firmy. Z otrzymanym numerem konta 
można już udać się do Urzędu Skarbowego 
w którym sprecyzujemy formę opodatko-
wania jaką wybraliśmy dla naszej firmy. 
    Następnie należy udać się do ZUS, by 
złożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy.  
Do ZUS-u należy zabrać: dowód osobisty, nr 
REGON, nr NIP i nr konta bankowego. Po 
wypełnieniu wniosków otrzymamy numer 

konta, na który będzie należało wpłacać 
składki. Od tej pory co miesiąc trzeba odpro-
wadzać  składki na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz 
pracy.

W 2009 roku w powiecie wodzisławskim 
177 bezrobotnych postanowiło założyć wła-
sne firmy. Środki na podjęcie działalności 
gospodarczej pochodziły z Funduszu Pracy 
(dla 157 osób), a 20 osób otrzymało je dzięki 
środkom unijnym pochodzącym z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Najczęściej wybierane rodzaje działal-
ności to:
- handel (53 osoby),
- usługi budowlane (33 osoby),
- usługi fryzjerskie i kosmetyczne (23 oso-
by),
- blacharstwo i lakiernictwo (19 osób), 
- usługi reklamowe i informatyczne (11 osób), 
- usługi fotograficzne i video rejestracja  
(9 osób),
- doradztwo ubezpieczeniowe (8 osób),
- krawiectwo (6 osób),
- usługi edukacyjne (6 osób).

W  ramach tzw. refundacji kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (średnia 
kwota refundacji – 17 000 zł) pracodawcy 
zatrudnili 97 bezrobotnych. Najczęściej 
tworzono stanowiska dla sprzedawcy-ka-
sjera (13), pracownika biurowego (6), kie-
rowcy (6) i inne (72).                       (WSR)

Powiatowy Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim zorganizował spotkanie dla osób 
zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz dla osób, które podjęły 
działalność gospodarczą w oparciu o dotację otrzymaną z PUP. 


