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27 maja minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.
29 czerwca 2000 r. Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.
Z okazji 20 – lecia powstania samorządu terytorialnego wszystkim pracownikom jednostek samorządo-

wych oraz radnym powiatowym i gminnym składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy dla lokalnych wspólnot, okres funkcjonowania według 
nowych zasad samorządu terytorialnego stał się czasem  rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Dziękując za Waszą pracę, za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności, za pomysły i decyzje podej-

mowane dla dobra społeczności lokalnej, życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego

Święto Samorządu Terytorialnego

„Walerka”
 dla 

Starostwa 
Powiatowego

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Jak co roku 3 maja w Wodzisławiu Śląskim odbyły się obchody Święta Kon-

stytucji 3 Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Kolejnym punktem progra-
mu był przemarsz pod pomnik Bohaterów Powstań Śląskich i złożenie kwiatów przez 
delegacje. W uroczystościach udział wzięły władze powiatowe i miejskie, parlamenta-
rzyści, przedstawiciele instytucji, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, młodzież i 
mieszkańcy naszego powiatu.

Uroczyste obchody Święta 3 Maja.
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Jednogłośne absolutorium dla 
Zarządu Powiatu

Podczas obrad XLV sesji Rady Po-
wiatu Wodzisławskiego, która odbyła 
się 29 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu 
otrzymał absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
za 2009 rok. 

Zanim radni przystąpili do głosowania 
nad przyjęciem uchwały absolutoryjnej Sta-
rosta Jerzy Rosół omówił sprawozdanie Za-
rządu z wykonania budżetu Powiatu za 2009 
r. Radni usłyszeli także opinie Składu Orze-
kającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
na temat sprawozdania przedłożonego przez 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z wykona-
nia budżetu za 2009 rok oraz opinie  Składu 
Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komi-
sji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Za-
rządowi Powiatu, które przedstawił Skarbnik 
Mariusz Rakowski.  W obu przypadkach Ko-
legium RIO wydało opinię pozytywną. Z ko-
lei z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powia-
tu Wodzisławskiego dotyczącą wykonania 
budżetu za 2009 rok zapoznała radnych prze-
wodnicząca Komisji Jolanta Otawa. Komi-
sja postanowiła zaopiniować wykonanie bu-

Wieści z sesji

Głosowanie nad absolutorium Zarządu Powiatu.

dżetu za ubiegły rok pozytywnie. Ostatnim 
krokiem było głosowanie nad przyjęciem 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu. Zakończyło się ono jed-
nogłośnym udzieleniem absolutorium.

Podczas obrad sesji radni mogli zapoznać 
się również z przebiegiem realizacji inwesty-
cji o charakterze ponadlokalnym na terenie 
powiatu  wodzisławskiego:  autostradą A-1 
i  Drogą Główną Południową. Z powodu nie-
obecności przedstawiciela Generalnej Dyrek-
cji Dróg i Autostrad o przebiegu prac zwią-
zanych z budową  autostrady A-1 zapoznał 
zgromadzonych Wicestarosta Tadeusz Skatu-
ła.-18,3-kilometrowy odcinek autostrady A1 
pierwotnie miała wybudować firma Alpine 
Bau w terminie do sierpnia 2010 roku, jed-
nakże w grudniu 2009 roku GDDKA wypo-
wiedziała kontrakt z uwagi na niewielkie za-
awansowanie robót prowadzonych przez wy-
konawcę. W trybie awaryjnym i przyspieszo-
nym GDDKA  ogłosiła nowy przetarg, do 
którego zgłosiło się 19 firm w tym ponow-
nie firma Alpine Bau. Po formalnym spraw-
dzeniu wniosków odbędzie się postępowanie 
kwalifikacyjne. W czerwcu poznamy szczę-
śliwców, którzy zakwalifikowali się do dru-
giego etapu, a w lipcu wybrany zostanie zwy-
cięzca. Umowa na dokończenie 18-kilome-
trowego odcinka autostrady A1 ze Świerklan 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 
po raz drugi zajęło I miejsce w kategorii sta-
rostw w szkoleniu największej  ilości pracow-
ników w Ośrodku Kształcenia Samorządu Te-
rytorialnego im. Waleriana Pańki. Nagrodę 
dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śl. odebrała 14 maja br. Grażyna Durczok - 
Sekretarz Powiatu Wodzisławskiego pod-
czas konferencji zorganizowanej przez Zwią-
zek Gmin i Powiatów oraz Ośrodek Kształce-
nia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana 

Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej. W tym roku przyznanie nagród zbiegło 
się z jubileuszem XX-lecia samorządu teryto-
rialnego. Nagrody zostały wręczone podczas 
konferencji „XX Rocznica Restytucji Samo-
rządu Terytorialnego” przez Profesorów: Je-
rzego Regulskiego i Jerzego Stępnia, twór-
ców reformy samorządowej z 1990 roku.

Nagrody „Lider Edukacji Samorządowej”, 
przyznawane już od 9 lat, zwane są „Waler-
kami” od imienia Waleriana Pańki, prawni-

ka, który brał udział w przygo-
towaniu reformy samorządo-
wej, tragicznie zmarłego pre-
zesa NIK. W tym roku laure-
atami „Walerek” zostali:

1. W kategorii gmin wiej-
skich - Urząd Gminy Gierał-
towice

2. W kategorii gmin miej-
skich Urząd Miejski Czecho-
wice-Dziedzice

3. W kategorii miast na pra-
wach powiatu - Urząd Miasta 

Lider Edukacji 
Samorządowej 2009

do Gorzyczek podpisana zostanie w sierpniu 
lub we wrześniu tego roku. Od tego momen-
tu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na 
wywiązanie się z kontraktu - wyjaśnił Wice-
starosta. Jeśli chodzi o modernizację odcin-
ka drogi powiatowej S5037 Gorzyce - Go-
rzyczki (ul. Raciborska) odbędzie się odręb-
ne postępowanie przetargowe na jej przebu-
dowę. Ta droga powiatowa została wyodręb-
niona z podstawowego kontraktu i będzie re-
montowana oddzielnie. W czerwcu powinna 
być znana firma, która dokona modernizacji. 
O budowie odcinka Drogi Głównej Południo-
wej łączącej autostradę A1 z DW 935 opo-
wiedział radnym Prezydent Miasta Wodzisła-
wia Śl. Mieczysław Kieca. Wszystkie uchwa-
ły podjęte podczas obrad XLV sesji Rady Po-
wiatu Wodzisławskiego dostępne są w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

(WSR)

Sosnowiec.
4. W kategorii starostw powiatowych - Sta-

rostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 
5. W kategorii szkoleń zamkniętych - Urząd 
Miasta Bytom

Jak podkreśla Grażyna Durczok - Sekre-
tarz Powiatu Wodzisławskiego częste zmia-
ny cywilizacyjne, świadomościowe, dynami-
ka przemian społecznych, gospodarczych, a 
nawet i politycznych oraz rozwój demokra-
cji generują zapotrzebowanie na nową jakość 
kadr w administracji publicznej w tym i sa-
morządowej. Współczesny pracownik musi 
mieć świadomość konieczności rozwoju swo-
ich kwalifikacji i umiejętności. Zdajemy so-
bie sprawę, że zarządzać kadrami to również 
stwarzać im możliwości ciągłego doskona-
lenia się po to, by współczesny urzędnik był 
osobą kompetentną, wrażliwą i przyjazną dla 
klienta – dodaje.  (WSR)Laureaci Nagrody Lider Edukacji Samorządowej 2009.
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Podczas XVII Wielkiej Gali Izby Rze-
mieślniczej oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości, która odbyła się 29 kwiet-
nia w Katowicach, Starosta Jerzy Rosół 
został uhonorowany statuetką „Spolegli-
wy Przyjaciel Rzemiosła”.  

Spolegliwy przyjaciel 
rzemiosła

Tytuł ten trafia głównie 
w ręce przedstawicieli władz 
samorządowych za owoc-
ną współpracę oraz wspiera-
nie rzemieślników i przedsię-
biorców w regionie.  W tym 
roku nagrodę tę otrzymali: 
Jerzy Rosół oraz Marek Ko-

pel – Prezydent Chorzowa, Stanisław Korfan-
ty – Prezydent Piekar Śląskich, Ryszard Mach 
– Starosta Zawierciański, Małgorzata Mań-
ka-Szulik – Prezydent Zabrza, Damian Mro-
wiec – Starosta Rybnicki,  Jakub Wyciślik – 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Ślą-

ska, Rafał Baniak – Wiceminister Gospodarki 
oraz Ewa Cabel – Dyrektor II Oddziału Ban-
ku PKO BP w Katowicach. Specjalną nagro-
dą „Oskarem Śląskiego Rzemiosła” uhonoro-
wano Prezydenta Katowic Piotra Uszoka. Co 
roku podczas Wielkiej Gali j wręczone zosta-
ją także inne nagrody takie jak np: „Firma z 
jakością”, „Firma z przyszłością”, „Rzemieśl-
nik roku” czy „Oskar śląskiego rzemiosła”. 
W tej uroczystej imprezie wzięło udział bli-
sko 500 zaproszonych gości - rzemieślników, 
przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu 
gospodarczego i terytorialnego oraz przyja-
ciół środowiska rzemieślniczego.  (WSR)

Kącik porad konsumenckich
W bieżącym numerze Wieści Powiatu Wodzisławskiego Dariusz Kalemba 

– Rzecznik Praw Konsumenta wyjaśnia czytelnikom problem 
odstąpienia od umowy zawartej przez 

konsumenta  na odległość czyli najczęściej zawieranej 
przez Internet lub telefon. 

Kwestie dotyczące możliwości zwrotu ta-
kiego towaru lub rezygnacji z usługi przez 
konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 2 
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. 
U. z 2000 r. nr 22, poz. 271, z późn. zm.).Bar-
dzo ważne jest wyjaśnienie, kiedy przepisy 
w/w ustawy są wyłączone ze stosowania.

Nie można odstąpić od umowy w terminie 
10 dni zawartej na odległość na podstawie w/w 
przepisów, gdy:
- sprzedającym jest inna osoba fizyczna a nie 
przedsiębiorca,
- sprzedającym jest przedsiębiorca, który nie 
prowadzi swojej działalności zorganizowanej 
na zasadach określonych w w/w ustawie,
- kupującym jest przedsiębiorca dokonujący 
zakupów na swoją firmę,
- w umowach zawartych z operatorami teleko-
munikacji przy wykorzystaniu publicznych au-
tomatów telefonicznych, a także gdy sprzedaż:
- nastąpiła na aukcji lub licytacji oraz z wyko-
rzystaniem automatów sprzedających (za wy-
jątkiem opcji „kup teraz”),
- dotyczy nieruchomości, z wyjątkiem najmu a 
także przy sprzedaży artykułów spożywczych 
dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do 
mieszkania lub miejsca pracy konsumenta oraz 
w przypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą 
konsumenta, przed upływem terminu 10 dni 
do odstąpienia od umowy,
- dotyczących nagrań audialnych i wizual-

nych oraz zapisanych na nośnikach progra-
mów komputerowych po usunięciu przez kon-
sumenta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena 
lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu 
cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych 
przez konsumenta w złożonym przez niego za-
mówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie 
mogą zostać zwrócone lub których przedmiot 
ulega szybkiemu zepsuciu,
- dostarczania prasy,
- usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. 
   Umowa zawarta na odległość nie może na-
kładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny 
przed otrzymaniem zakupionego towaru. Taka 
okoliczność może nastąpić jedynie za zgodą 
kupującego. 

Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić 
świadczenia z tego powodu, że towar nie jest 
dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej 
jednak w terminie trzydziestu dni od zawar-
cia umowy, zawiadomić o tym konsumenta 
i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pie-
niężną.

Odstąpić od umowy można tylko i wyłącz-
nie składając pisemne oświadczenie w terminie 
10 dni od dnia wydania towaru (gdy umowa 
dot. sprzedaży towaru) oraz w terminie 10 dni 
od dnia zawarcia umowy, gdy dotyczy świad-
czenia usługi. Termin ten liczy się od dnia na-
stępnego. Oświadczenie o odstąpieniu należy 
własnoręcznie podpisać i wysłać listem pole-

conym za potwierdzeniem odbioru na wskaza-
ny we wzorze oświadczenia adres sprzedawcy.

Jeżeli konsument nie został poinformowa-
ny na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, 
to termin ten wynosi trzy miesiące i liczy się 
od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa doty-
czy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. 
Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu bie-
gu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin 
ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty. 
Przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na 
piśmie przyjęcie zwróconego towaru. 

Jeżeli zakup miał być dokonany z wyko-
rzystaniem kredytu lub pożyczki udzielo-
nych przez przedsiębiorcę albo, gdy umowa 
przewidywała wykorzystanie kredytu udzie-
lonego na podstawie porozumienia kredyto-
dawcy z przedsiębiorcą, odstąpienie od umo-
wy zawartej na odległość jest skuteczne tak-
że wobec umowy kredytu lub pożyczki zawar-
tej przez konsumenta. Dla pewności warto jed-
nak pisemnie zawiadomić bank o odstąpieniu 
od umowy sprzedaży. Na przedsiębiorcy, któ-
ry zawiera umowy z konsumentami na odle-
głość ciąży obowiązek poinformowania kon-
sumentów m.in. o:
- swojej nazwie, imieniu i nazwisku, danych 
adresowych przedsiębiorcy oraz organie, który 
zarejestrował działalność gospodarczą przed-
siębiorcy,
- istotnych właściwościach przedmiotu umowy, 
- cenie lub wynagrodzeniu,
- kosztach, terminie i sposobie dostawy,
- prawie do odstąpienia od umowy w terminie 
10 dni,
-  terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie 
albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący, 
- minimalnym okresie, na jaki ma być zawar-
ta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
- miejscu i sposobie składania reklamacji. 

Dariusz Kalemba

Starosta Jerzy Rosół oraz Starszy Cechu Jerzy Waltar podczas Wielkiej 

Gali wręczania nagród.



Wieści Powiatu Wodzisławskiego Maj 2010

4 www.powiatwodzislawski.pl

Pomoc dziecku z autyzmem
Doskonalenie kompetencji nauczycie-

la-terapeuty w jego pracy z dzieckiem z 
autyzmem, dzielenie się wiedzą, doświad-
czeniem, dobrymi praktykami w zakresie 
pracy z dzieckiem z autyzmem oraz wspo-
maganie rodziców w osiąganiu satysfak-
cjonującego poziomu funkcjonowania 
dziecka z autyzmem to główne cele kon-
ferencji, którą 29 kwietnia br. zorganizo-
wał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Wodzisławiu Śl. 

O potrzebie organizowania takich spotkań 
świadczy fakt, że ponad 120 osób - rodziców 
dzieci z autyzmem, nauczycieli i pedagogów 
szkół zaprzyjaźnionych z ośrodkiem z Cieszy-
na, Tych, Katowic i Wodzisławia Śl., - wzię-
ło udział w konferencji. Organizatorzy za-
prosili jako głównego moderatora konferencji 
Andrzeja Wolskiego - wieloletniego terapeu-
tę, znanego w całej Polsce nauczyciela dzie-
ci z autyzmem, który podczas swojego wy-
kładu zwrócił uwagę na właściwą organizację 
wychowania dzieci z autyzmem, ich potrzeby, 
możliwości oraz oczekiwania rodziców. 

Wielkimi osiągnięciami w obszarze pra-
cy z dziećmi z autyzmem może pochwalić się 
Ośrodek.  - Dwa pierwsze oddziały dla dzie-
ci z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Wodzisławiu Śl. utwo-
rzono z dniem 1 września 2008r. Na rozmiar 
potrzeby stworzenia oferty edukacyjnej dla 
uczniów z autyzmem wskazywała liczba dzie-
ci z autyzmem objętych zajęciami wczesnego 
wspomagania rozwo-
ju, które prowadzono 
w ośrodku. 1 września 
2009r. powstał kolejny 
oddział, który skupia 
dzieci w normie inte-
lektualnej z autyzmem. 
Jednocześnie placówka 
organizuje obecnie za-
jęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju dla 
15 dzieci ze stwierdzo-
nym autyzmem – wyja-
śnia Beata Rączka, dy-
rektorka Ośrodka. 

Podczas konferencji był również moment 
na zadawanie pytań, dzielenie się swymi spo-
strzeżeniami, niepokojami, ale także sukcesa-
mi i radościami. Każdy uczestnik konferencji 
otrzymał publikację przedstawiającą m.in. do-
świadczenia nauczycieli ośrodka z dotychcza-
sowej pracy z dziećmi z autyzmem, która bę-
dzie mogła posłużyć również jako kompen-
dium wiedzy wszystkim ewentualnym przy-
szłym rodzicom i nauczycielom zainteresowa-
nym  problemem autyzmu. 

(WSR)

Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-

chowawczy w Wodzisławiu Śl.

Powiatowy Dzień Strażaka
Walczą z ogniem, ratując w ten sposób ludz-

kie życie i mienie. Mowa o strażakach, którzy 
co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana ob-
chodzą swoje święto. Strażacy z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wo-
dzisławiu Śląskim Dzień Strażaka świętowa-
li 14 maja br. Uroczystości rozpoczęły się msz 
św., a  następnie w siedzibie Komendy odbył 
się uroczysty apel, podczas którego wręczono 
medale i odznaczenia wyróżniającym się funk-
cjonariuszom i pracownikom. -Jestem dum-
ny z faktu, że mogę przekazać Wam dziś moje 
wyrazy uznania – za to, że tworzycie system 
znakomicie wyszkolonych i sprawnie zarzą-
dzanych służb pożarniczych Powiatu Wodzi-
sławskiego, wnosząc tym samym nieoceniony 

wkład w poczucie bezpieczeństwa naszej lokal-
nej wspólnoty – powiedział podczas strażackiej 
uroczystości Starosta Jerzy Rosół.  (WSR)
Stopień młodszego brygadiera otrzymał:

st. kpt. Jacek FILAS  
Stopień starszego kapitana otrzymał:

kpt. Bartosz DEBERNY
Stopień kapitana otrzymał:
mł. kpt. Damian DYLEWSKI
Stopień aspiranta otrzymał:
mł. asp. Czesław HONISZ

Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:
ogn. Krystian SOJKA
ogn. Krzysztof SPYRA

Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
st. sekc. Tomasz OSTRZOŁEK

st. sekc. Mariusz WINIARCZYK
Stopień starszego strażaka otrzymali:

str. Marcin BLAZEL
str. Mateusz KACZMAREK
Ślubowanie złożyli:
str. Karol ROZY
str. Damian SZYMICZEK
str. Sławomir PŁACZEK
str. Sławomir ŚLIWA

Srebrną odznakę honorową ” ZA ZASŁU-
GI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” 
otrzymał:

kpt. mgr inż. Marek Misiura – Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzi-
sławiu Śląskim
Srebrną odznakę ”ZASŁUŻONY DLA 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” 
otrzymał:

asp. sztab. Henryk GORYWODA
Brązową odznakę ”ZASŁUŻONY DLA 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”” 
otrzymali:

st. kpt. Rafał ADAMCZYK
kpt. Jan PŁACZEK
asp. Wiesław KNURA
st. ogn. Marcin KIMMEL
st. ogn. Piotr STROMSKI

Srebrny medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻAR-
NICTWA” otrzymał:

st. ogn. Piotr MALINA
Brązowy medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻAR-
NICTWA” otrzymali:

mł. ogn. Antoni RUŚNIOK
Kornelia Newy – Burmistrz Miasta RydułtowyDzień strażaka.
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Powiat Wodzisławski - Starostwo Po-
wiatowe w Wodzisławiu Śląskim wspól-
nie z firmą CTC Polska Sp. z o.o. Oddział 
w Katowicach realizuje projekt „Impuls 
do zmian. Partnerstwo lokalne dla roz-
woju gospodarczego Powiatu Wodzisław-
skiego” w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 
- Wsparcie procesów adaptacyjnych i mo-
dernizacyjnych w regionie. 

Celem projektu jest zawiązanie lokalnej 
sieci współpracy i opracowanie Strategii Za-
rządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu 
Wodzisławskiego.  

W pracach nad stworzeniem tego dokumen-
ty aktywnie biorą udział przedstawiciele miast 
i gmin powiatu wodzisławskiego, jak również 
organizacji zrzeszających przedsiębiorców, or-
ganizacji pozarządowych oraz związków za-
wodowych. Ich zaangażowanie jest niezbędne 
do wypracowania partnerskiego systemu za-
rządzania zmianą gospodarczą i uzasadnione z 
punktu widzenia diagnozy różnych obszarów 
strategicznych np. zatrudnienia, przedsiębior-
czości czy edukacji. 

Beneficjenci projektu:
1. Urząd Gminy w Mszanie
2. Urząd Gminy w Godowie
3. Urząd Gminy w Gorzycach
4. Urząd Gminy w Lubomi

Strategia Zarządzania Zmianą 
Gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego

5. Urząd Gminy w Marklowicach
6. Urząd Miasta w Radlinie 
7. Urząd Miasta w Rydułtowach
8. Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim
9. Cech Rzemieślników i Innych Przedsię-

biorców w Wodzisławiu Śląskim
10. Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie 
11. Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Ślą-

skim
12. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu 

Śląskim
13. Międzyzakładowa Organizacja Związko-

wa NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników 
Oświaty i Wychowa-
nia w Wodzisławiu 
Śląskim 
14. Związek Na-
uczycielstwa Polskie-
go, Oddział w Wodzi-
sławiu Śląskim
15. Wodzis ławski 
Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Wodzi-
sławiu Śląskim
16. Dom Przyjęć 
„Arkadia” w Radlinie 
17. Związek Zawo-
dowy Kobiet w Gór-
nictwie z siedzibą w 
Pszowie
18. „Domi” Domini-
ka Jordan w Wodzi-

sławiu Śląskim 
19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo-

wo-Handlowe „Jantar” Sp. z o.o. w Pszo-
wie

20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe Sprzętu Pożarniczego i 
Ochrony „Fire-System” w Mszanie.

Przedstawiciele ww. podmiotów lokalnych 
występują w roli konsultantów, dzięki czemu 
eksperci mogli przygotować szczegółowe dane 
na temat:

a)diagnozy obszaru i prognozy zmian go-
spodarczych na terenie powiatu wodzisław-
skiego,

b)podmiotów, celów i narzędzi zmiany go-
spodarczej,

c)instrumentów zarządzania zmianą gospo-
darczą,

d)mierników monitorujących zmianę go-
spodarczą,

e)metodologii prowadzenia prac nad Strate-
gią Zarządzania Zmianą Gospodarczą.

Od 17 maja 2010r. na stronie internetowej 
www.impulsdozmian.pl jest  dostępny projekt 
Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla 
Powiatu Wodzisławskiego. Wszystkich miesz-
kańców zainteresowanych rozwojem powia-
tu realizatorzy projektu zachęcają do zgłasza-
nia uwag do dokumentu na adres e-mailowy 
biuro@impulsdozmian.pl do dnia 30 czerwca 
2010r.  (WSR)

Beneficjenci projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty dotyczące Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą.
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Sezonowe porządki w ogrodzie często 
wiążą się z koniecznością wycięcia drzew, 
należy jednak pamiętać, że takie zabiegi są 
regulowane przepisami prawnymi i nie każ-
de drzewo można wycinać bez zezwolenia. 
     Samowolne wycięcie drzewa cennego gatun-
ku, nawet we własnym ogrodzie, może pocią-
gnąć za sobą wysoką karę pieniężną. Problem 
uzyskania i wydania zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów regulowany jest przepisa-
mi art. art. 83 – 90 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. Usunięcie drzew lub krze-
wów z terenu nieruchomości na wniosek posia-
dacza nieruchomości może nastąpić po uzy-
skaniu zezwolenia wydanego przez wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta. Jeżeli miesz-
kaniec nieruchomości nie jest jej właścicie-
lem - do wniosku dołącza się zgodę właścicie-
la nieruchomości. Z wnioskiem o wydanie ze-
zwolenia zwraca się zatem podmiot, który jest 
właścicielem nieruchomości, pamiętając, że je-
śli nieruchomość na której rośnie przeznaczo-
ne do wycinki drzewo lub krzew jest przed-
miotem współwłasności, z wnioskiem o wy-
danie zezwolenia muszą zwrócić się wszyscy 
współwłaściciele.  Jak już wspomniano orga-
nem właściwym do wydania zezwolenie jest 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zezwole-
nia na wycinkę drzew lub krzewów rosnących 
na terenach nieruchomości wpisanych do reje-
stru zabytków wydaje wojewódzki konserwa-
tor zabytków. Natomiast w sytuacji kiedy wła-
ścicielem nieruchomości jest miasto lub gmi-
na zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 
wydaje starosta. 
Co powinien zawierać wniosek 
o wydanie zezwolenie na wycię-

cie drzewa: 
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i sie-

dzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomością;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód pnia drzewa mierzonego na wyso-

kości 130 cm;
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie 

drzewo lub krzew;
- przyczynę i termin zamierzonego usunię-

cia drzewa lub krzewu;
- wielkość powierzchni, z której zostaną 

usunięte krzewy
Kiedy można wyciąć drzewo bez 

zezwolenia
Zezwolenia nie trzeba uzyskiwać w odnie-

sieniu do drzew i krzewów:
- w lasach (w tym przypadku usuwanie 

drzew jest regulowane przepisami dotyczący-
mi lasów);

- owocowych, z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru za-

bytków oraz w granicach parku narodowego 
lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobję-
tych ochroną krajobrazową;

- na plantacjach drzew i krzewów;
- których wiek nie przekracza 5 lat;
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem 

ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
- usuwanych na podstawie decyzji właści-

wego organu z obszarów położonych między 
linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym 
lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowe-
go, z wałów przeciwpowodziowych i terenów 
w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

- które utrudniają widoczność sygnalizato-
rów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 
urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie 
na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na 
podstawie decyzji właściwego organu;

- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwa-
nych na podstawie decyzji właściwego organu;

- usuwanych na podstawie decyzji właści-
wego organu ze względu na potrzeby związane  
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych.

W pozostałych przypadkach usunięcie 
drzew lub krzewów wymaga uzyskania ze-
zwolenia od organu właściwego do załatwie-
nia sprawy. Należy podkreślić, iż poprzez usu-
wanie drzew rozumie się także przesadzenie 
drzew lub krzewów.

Opłaty za wydanie zezwolenia
Zasadą jest, że podmiot korzystający ze śro-

dowiska ponosi z tego tytułu opłaty. W przy-
padku usuwania drzew i krzewów, zasada ta 
również obowiązuje. Opłatę za usunięcie drzew 
ustala się na podstawie stawki, której wysokość 
ma związek z obwodem pnia oraz rodzajem i 
gatunkiem drzewa. Stawki określa minister 
środowiska. Obwód pnia zwykle mierzy się na 
wysokości 130 cm. Trzeba liczyć się z tym, że 
im grubsze drzewo, tym wyższa opłata za jego 
wycięcie. Są też miejsca, w których usunięcie 
drzew kosztuje o 100 proc. drożej. Dotyczy to 
uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej, 
terenów zieleni i nieruchomości wpisanych do 
rejestru zabytków. Jednakże ustawa o ochronie 
przyrody przewidziała również katalog przy-
padków, w których usunięcie drzew lub krze-
wów jest wolne od opłat za korzystanie ze śro-
dowiska. I tak nie pobiera się opłat za usunię-
cie drzew:

- na których usunięcie nie jest wymagane 
zezwolenie;

- na których usunięcie osoba fizyczna uzy-
skała zezwolenie na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej;

- jeżeli usunięcie jest związane z odnową i 
pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieru-

chomości wpisanej do rejestru zabytków;
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub 

mienia w istniejących obiektach budowlanych;
- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu dro-

gowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu 
żeglugi;

- w związku z przebudową dróg publicz-
nych i linii kolejowych;

które posadzono lub wyrosły na nierucho-
mości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na 
cele budowlane;

- z terenów zieleni komunalnej, z parków 
gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrze-
wień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi 
drzew i krzewów;

- które obumarły lub nie rokują szansy na 
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiada-
cza nieruchomości;

- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mie-
rzonego na wysokości 130 cm, nienależących  
do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastą-
pione w najbliższym sezonie wegetacyjnym 
drzewami innych gatunków;

- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony 
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ga-
tunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

- z grobli stawów rybnych;
jeżeli usunięcie było związane z regulacją 

i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wy-
konywaniem i utrzymaniem urządzeń wod-
nych służących kształtowaniu zasobów wod-
nych oraz ochronie przeciwpowodziowej w za-
kresie niezbędnym do wykonania i utrzymania 
tych urządzeń.

Organ wydający zezwolenie i naliczający 
opłaty za wycięcie może jednocześnie odro-
czyć ich płacenie. Ma to miejsce zwykle wtedy, 
gdy drzewa bądź krzewy mogą być przesadzo-
ne w inne miejsce. Najczęściej dotyczy to mło-
dych drzew lub krzewów. Poza tym powodem 
odroczenia wniesienia opłaty za wycięcie może 
być posadzenie nowych drzew lub krzewów.

(materiał Wydziału Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., 

WSR)

Wycinamy drzewa bez zezwolenia?
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OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙  OGŁOSZENIA

» Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzi-
sławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku. Termin składania ofert upływa z dniem 14 czerwca 
2010 r. o godz. 15.15. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania ze strony  www.powiatwodzislawski.pl w 
zakładce OGŁOSZENIA.

» Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem ofert na zlecenie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku zaprasza do zgłaszania 
kandydatów do składu Komisji Konkursowej do oceny ofert, które zostaną złożone w ramach ww. konkursu. Szcze-
góły na www.powiatwodzislawski.pl 

» Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. serdecznie zaprasza do Działu Muzycznego na Spotka-
nie Przyjaciół Folkloru Śląskiego 28 maja 2010r. o godz. 17.00

» 30 maja 2010 r. o godz. 18.00 w ramach „Wodzisławskiego Festiwalu Muzycznego 2010” w Kościele Ewangelicko-
Augsburskim przy ul. Minorytów w Wodzisławiu Śl. odbędzie się koncert, podczas którego usłyszymy Big Band Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu.

» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Anny Marii Jopek, 6 czerwca 2010r. o godz. 19.00. Cena bile-
tu 60 zł. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

» Związek Sportowy LANGREN SHIHAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do kibicowania w Mistrzostwach 
Polski w Kickboxingu w formach przy muzyce, które odbędą sie 5 czerwca 2010r. o godz. 15.00 w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Radlinie.

» 18-20 Czerwca 2010 r. obchodzone będą XLI Dni Wodzisławia Śląskiego. Szczegółowy program dostępny na www.
wck.wodzislaw.pl . Serdecznie zapraszamy.

» Wodzisławskie Centrum Kultury w ramach projektu  „Wodzisław uwodzi” zaprasza 19-20 czerwca 2010r. na świę-
to folkloru o wdzięcznej i sprawdzonej nazwie - Folklor Bez Granic. Wystąpi Kapela ze Wsi Warszawa i Zakopower 
– szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl 

12 czerwca 2000 r. władze Powiatu 
Wodzisławskiego zawarły z władzami 
Wodzisławia Śląskiego porozumienie, 
na mocy którego powierzono Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu 
Śląskim zadania Biblioteki Powiatowej.

W tym roku obchodzimy jubileusz 10-le-

10 Lat Powiatowej Biblioteki
cia tego wydarzenia. Uroczystości z tej oka-
zji zorganizowano 19 maja br., a uczestni-
czący w nich Starosta Jerzy Rosół oraz Eta-
towy Członek Zarządu Damian Majcherek 
w imieniu władz samorządowych Powia-
tu Wodzisławskiego złożyli Pani Dyrektor 
oraz Pracownikom Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Pu-
blicznej w Wo-
dzisławiu Ślą-
skim gratulacje 
oraz życzenia, 
dziękując im 
za trud i ambi-
cję w popula-
ryzowaniu sło-
wa drukowa-
nego. Starosta 
zwrócił rów-
nież uwagę na 
to, że w obec-
nych czasach 
przed biblio-
tekarzami stoi 

trudne zadanie rywalizowania z nowocze-
snymi formami kultury oraz wymiany infor-
macji, takimi jak Internet czy multimedial-
ne platformy rozrywkowe. Z tym większą 
satysfakcją obserwuję, że Miejska i Powia-
towa Biblioteka w Wodzisławiu Śl. potrafi 
umiejętnie czerpać także z nowoczesności, 
nie tracąc równocześnie z oczu podstawowej 
swojej misji - dodał Pan Starosta.

Do życzeń i gratulacji dołączył się tak-
że Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskie-
go Mieczysław Kieca oraz Maria Gutowska 
– Zastępca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. 
Bibliotek Samorządowych.

W ramach obchodów Dziesięciolecia Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej, wodzisław-
ska Biblioteka oraz Starostwo Powiatowe w 
Wodzisławiu Śląskim przygotowały dla pra-
cowników bibliotek publicznych, mieszkań-
ców powiatu oraz zaproszonych gości kilka 
atrakcji, m.in. wykład instruktora Bibliote-
ki Śląskiej Bożeny Szczykały oraz spotka-
nie autorskie z pisarką i ilustratorką Joan-
ną Olech. Wszystkie te inicjatywy uświetni-
ły „II Prezentacje Bibliotek Publicznych Po-
wiatu Wodzisławskiego”.  (WSR, BKT)Pracownicy Powiatowe i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl.
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Radlinie w sobotę 8 maja 2010 
r. gościł reprezentacje urzędów miast  
i gmin, które zmierzyły się w XI Turnieju  
Samorządowców w Piłce Siatkowej  
o Puchar Starosty Powiatu Wodzisław-
skiego. 

W tegorocznej edycji udział wzięło pięć 
reprezentacji: Urząd Gminy Godów, Urząd 
Miasta Radlin, Urząd Miasta Pszów, Urząd 
Miasta Mohelnice z Czech oraz organizator 
Turnieju Starostwo Powiatowe w Wodzisła-
wiu Śląskim. Uroczystego otwarcia dokonał 
Członek Zarządu Powiatu– Mieczysław Ko-
walski.

Drużyny rywalizowały systemem “każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. Po 
obu stronach siatki toczyły się  zacięte walki 
o każdy punkt. Najwięcej emocji dostarczył 
mecz pomiędzy Starostwem Powiatowym 
w Wodzisławiu Śląskim, a Urzędem Mia-
sta Radlin. Zawodnicy stworzyli niesamo-
wite widowisko, które obfitowało w dokład-
ne serwy oraz mocne i precyzyjne ataki. Po-
ziom obu drużyn był na tyle wyrównany, że 
do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break, 

Siatkówka w samorządowym wydaniu
po którym ze zwycięstwa cieszyła się dru-
żyna Starostwa. Po blisko 4 godzinach za-
ciętej gry wyłoniono zwycięzcę. Okazała się 
nim po raz drugi z rzędu drużyna Starostwa 
Powiatowego, która wygrała wszystkie swo-
je pojedynki. W tegorocznym Turnieju do-
datkowo udział wzięła  reprezentacja Urzędu 
Miasta Mohelnice, która wraz z grupą kibi-
ców z Czech gorąco dopingowała wszystkim 
pozostałym drużynom. Na zakończenie Tur-

nieju wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, a najlepsze zespoły puchary.

Klasyfikacja końcowa:
 I miejsce -  Starostwo Powiatowe w Wo-

dzisławiu Śl.
II miejsce  -  Urząd Miasta Pszów
III miejsce  -  Urząd Miasta Radlin
IV miejsce  –   Urząd Gminy Godów
V miejsce  -  Urząd Miasta Mohelnice

(WSR)

Zawodnicy XI Turnieju Samorządowców w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego.

W sobotę 22 maja 2010 r. na boisku Mło-
dzieżowego Powiatowego Ośrodka Sportu  
w Wodzisławiu Śl. odbyła się II edy-
cja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Sta-
rosty Powiatu Wodzisławskiego, w któ-
rym zmierzyli się przedstawiciele różnych 
grup zawodowych. 

Wśród reprezentacji, które wyraziły chęć 
uczestnictwa w Turnieju znalazły się zespoły: 
dziennikarzy, księży, nauczycieli, policjantów, 
prawników, radnych i strażaków. Uroczystego 
otwarcia dokonał Damian Majcherek - Etato-

Walczyli o Puchar Starosty
wy Członek Zarządu Powiatu. Następnie od-
było się losowanie grup.

Mecze w grupach rozgrywane były syste-
mem każdy z każdym. Wszystkie reprezenta-
cje podeszły do zawodów bardzo profesjonal-
nie i z wielkim zaangażowaniem. Po fazie gru-
powej drużyny przystąpiły do rywalizacji w 
fazie finałowej. Zwycięzcy grup awansowa-
li do wielkiego finału, z kolei zdobywcy dru-
giego miejsca walczyli w tzw. finale pociesze-
nia. Drużyny, które uplasowały się na trzecim 
miejscu w grupie zagrały o miejsce V. 

Najwięcej wrażeń dostarczył mecz o I miej-
sce, w którym zmierzyły się reprezentacje Stra-
ży Pożarnej i Policji. Spotkanie było na tyle za-
cięte i wyrównane, że do jego rozstrzygnięcia 
potrzebna była seria rzutów karnych. Zwycię-
sko z tej rywalizacji wyszli Policjanci. 

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątko-
we dyplomy, a najlepsze drużyny również me-
dale. Nie zabrakło także nagród indywidual-
nych dla najlepszego zawodnika, bramkarza 
i strzelca Turnieju.  (WSR)

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce – Policjanci,
II miejsce – Strażacy, 
III miejsce – Prawnicy, 
IV miejsce – Dziennikarze,
V miejsce – Nauczyciele, 
VI miejsce – Radni, 
VII miejsce – Księża. 

Najlepszy zawodnik: 
Krzysztof Wierzgoń (reprezentacja policji)

Najlepszy bramkarz: 
Ks. Wojciech Winkler (reprezentacja księży)

Najlepszy strzelec: 
Przemysław Pluta (reprezentacja prawników)Zwycięska drużyna policjantów.


