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Kalendarz imprez
 01.09.2010 r. godz. 12.00 - Powiatowa Inaugu-

racja Roku Szkolnego 2010/2011, II LO z Od-

działami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. 

ks. prof. J. Tischnera,

 08.09.2010 r. godz. 9.00 -  III Turniej Piłki Noż-

nej im G. Kolosy w XXII Rocznicę Strajków 

Górniczych, MPOS przy ul. Pszowskiej 92,

16.09.2010 r. godz. 10.00 - Blues dla niepełno-

sprawnych, Wiejski Ośrodek Kultury w Czy-

żowicach,

17.09.2010 r. godz. 14.00 - Otwarcie wystawy 

pokonkursowej „Siła i czar zabytków techni-

ki”, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Wodzisławiu Śl.,

21-22.09.2010r. godz. 16.00 - XI Powiatowy 

Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Dom 

Pomocy Społecznej w Gorzycach,

28.09.2010r. godz. 17.00 - Spotkanie autorskie  

z Michałem Ogórkiem, Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl.

serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców
na Dożynki Powiatowe i Miejskie, 
które odbędą się w Pszowie dnia

5 września 2010r.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego
oraz Burmistrz Miasta Pszów

Program Dożynek:

12: 00 Uroczysta Msza Święta Dożynkowa w Bazylice Narodzenia NMP w Pszowie

15:00 Wymarsz korowodu dożynkowego – ul. Pszowska (łącznik z ul. Śląska)

16:30 Uroczystości dożynkowe na terenie boiska TS Górnik Pszów

17:00 Piknik Country z gwiazdami Mrągowa – Katarzyna Szubertowska

20:00 Występ zespołu „Gang Marcela”

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wraz  

z partnerem – Starostwem Powiatowym w Recklinghausen 

(Niemcy) realizuje projekt pt. „Ponadnarodowy wymiar 

i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni 

Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”. 

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie z Fun-

dacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.  (Czyt.str.8)

Dni Promocji Zdrowia

Przebudowa  ul. Wiosny Ludów w ramach RPO

Przekazanie placu budowy w Czyżowicach 

 w ramach RPO

Trwają remonty na drogach powiatowych 
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Przedwakacyjna sesja Rady Powiatu 
Wodzisławskiego odbyła się 24 czerwca  
2010 r. w Powiatowym Centrum Kon-
ferencyjnym w Wodzisławiu  Śl. Radni 
III kadencji mieli okazję zapoznać się  
z funkcjonowaniem publicznej opieki 
zdrowotnej na terenie powiatu oraz sy-
tuacją  finansową za 2009 rok SP ZOZ 
w Wodzisławiu Śl i SP ZOZ  w Rydułto-
wach.

Dotacja dla szpitala
w Rydułtowach 

Rada Powiatu Wodzisławskiego przyznała 
dotację w wysokości 99 tys.zł szpitalowi w 
Rydułtowach na remonty związane z termo-
modernizacją budynku przychodni Rejonowo 
– Specjalistycznej nr 1 przy ul. Plebiscytowej 

Wieści z sesji w Rydułtowach.  W 2009 r. ZOZ w Rydułto-
wach zwrócił się o dotację na realizację zadania 
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarząd Po-
wiatu umieścił wniosek na liście zadań priory-
tetowych do realizacji w 2010 roku, ale zmiana 
ustawy o finansach publicznych spowodowała, 
że z dniem 1 stycznia 2010 roku zlikwidowano 
gminne i powiatowe fundusze ochrony środo-
wiska.  Zadnie finansowane będzie z budżetu 
Powiatu. W ramach przeprowadzonej termo-
modernizacji zostanie wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa. 
Powiatowy Program Opieki nad 

Zabytkami 
Na okres 4 lat Rada Powiatu przyjęła po-

wiatowy program opieki nad zabytkami. Pro-
gram jest pierwszym opracowaniem, w którym 
zawarto pełną inwentaryzację dziedzictwa kul-
turowego ziemi wodzisławskiej. Uwzględnia 

zarówno obiekty nieruchome, jak i ruchome 
wpisane do  rejestru konserwatora zabytków 
oraz te, które znajdują się w wojewódzkich 
czy gminnych ewidencjach zabytków bądź 
też chronione są rygorami planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Program ma na celu  
m.in. włączenie problemów ochrony zabytków 
do sytemu zadań strategicznych  wynikających 
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju, zahamowanie procesów degradacji za-
bytków czy podejmowanie działań zwiększa-
jących atrakcyjność zabytków. Program radni 
przyjęli po uzyskaniu pozytywnej opinii Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podczas obrad radni przegłosowali tak-
że uchwałę o utworzeniu Zespołu Placówek 
Szkolno Wychowawczo – Rewalidacyjnych w 
Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika 71. Wię-
cej w artykule „ Nowy ośrodek rewalidacyjno 
– wychowawczy” (str.3)                        (WSR)

Zadania realizowane z RPO to przebudo-
wa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy sko-
munikowania Marklowic i Radlina z DK78 
i DW932 gdzie całkowity koszt to 3 mln 50 
tys. zł w tym wkład własny Powiatu to 455 
tys. zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano 
na koniec września 2010r. Drugą inwestycją 
w ramach RPO jest przebudowa ciągu dro-
gowego usprawniającego dojazd do stref 
przemysłowych w Czyżowicach oraz odcią-
żającego DW 933. Przekazano już plac bu-
dowy. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 
ok. 15 mln 308 tyś. zł, z czego wkład własny 
Powiatu wynosi 2 mln 300 tyś. zł. Zgodnie z 
umową planowany termin zakończenia prac 
przewidziano na czerwiec 2012 r. 

Obecnie trwa również budowa chod-
nika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w 
Gołkowicach.  Zadanie dofinansowane  
w ramach NPPDL. Całkowity koszt wy-
niesie ok. 1 mln 200 tyś. zł z czego 50% to 
wkład własny Powiatu. Termin zakończenia 

Inwestycje na drogach powiatu wodzisławskiego
W powiecie wodzisławskim prowadzonych jest obecnie szereg remontów na dro-

gach. Dwa zadania realizowane przez Powiat dofinansowane są w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego jedno w ramach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. 

realizacja zadania przewidziany jest na ko-
niec października 2010 r.

Pozostałe  zadania aktualnie realizowane 
przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- budowa chodnika wraz z kanalizacją 
deszczową przy ul. Paderewskiego w Pszo-
wie

- remont drogi powiatowej ul. 
Krzyżowej w Syryni – odcinek 
Wielikąt

- budowa chodnika wraz z od-
wodnieniem przy ul Piecowskiej w 
Rydułtowach

- remont chodnika przy ul. 
Wiejskiej w Gogołowej

- remont chodnika przy ul. 1 
Maja w Godowie

- remont chodnika przy ul. Gra-
nicznej w Lubomi

Zadania zakończone:
- budowa chodnika przy ul. Ra-

ciborskiej w Rogowie

- remont nawierzchni ul. Głożyńskiej w 
Radlinie

- budowa chodnika przy ul. 3 Maja w Sy-
ryni

- budowa chodnika przy ul. Piaskowej w 
Gorzycach

- budowa chodnika i kanalizacji przy ul. 
Dworcowej w Olzie i Głównej w Odrze

- remont kanalizacji deszczowej przy ul. 
Raciborskiej w Bełsznicy

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 
Wyzwolenia w Rogowie.    (WSR)

Począwszy od wymiany grzejników, re-
montu węzła sanitarnego przy sali gimna-
stycznej, modernizacji sal lekcyjnych, poprzez 
zbudowanie „Orlika”. Również czas  wakacji 
to dobry moment na wzrost tempa prac re-
montowych w szkołach. Obecnie remonty, na 

Trwają remonty w szkołach ponadgimnazjalnych
W ciągu minionych miesięcy w administrowanych przez Powiat Wodzisławski 

szkołach i placówkach oświatowych zrealizowano szereg ważnych zadań inwesty-
cyjnych i remontowych. 

różnych etapach zaawansowania, trwają m.in.. 
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Wodzisławiu Śl., gdzie budowana 
jest  wentylacja mechaniczna sali gimnastycz-
nej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Rydułtowach trwa remont pokrycia dacho-

wego, a w Zespole Szkół Technicznych w Wo-
dzisławiu Śl naprawiane jest zadaszenie nad 
wejściem głównym do szkoły. Kończą się tak-
że prace przy budynku Zespołu  Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 
Śl., gdzie w ramach programu „Moje Boisko 
ORLIK 2012” budowany jest  kompleks bo-
isk. W ramach inwestycji wykonane zostanie 

cd. na stronie 3

Budowa chodnika i remont nawierzchni przy ul. 1 Maja 
w Gołkowicach w ramach NPPDL.
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także zaplecze sanitarno – szatniowe. Otwarcie 
kompleksu boisk zaplanowano na wrzesień. 
Łączny koszt powyższych inwestycji wyniesie 
ponad 1 mln zł. 

W tym roku rozpocznie się także termomo-
dernizacja Powiatowego Centrum Ustawicz-
nego w Wodzisławiu Śl.  Prace potrwają do 
września 2012 r. Powiat otrzymał na ten cel 
środki z WFOŚiGW w wysokości 400 tys. zł  
w ramach dofinansowania zadań z zakresu 
ograniczenia zużycia energii. Na realizację 
zadania przyznana  została niskoprocento-
wa pożyczka w wysokości 1 mln 486 tyś zł.  
Jednocześnie Powiat wystąpił z wnioskiem o 
dofinansowanie zadania z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Całkowity koszt zadania 

Trwają remonty w szkołach ponadgimnazjalnych
zamknie się w kwocie 3,9 mln zł, a przewidzia-
ne oszczędności po zakończeniu z tytułu obni-
żenia zużycia energii wyniosą ok. 120 tys. zł. 
rocznie. Obecnie trwa również procedura wy-
boru wykonawcy na remont sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radli-
nie. W ramach inwestycji m.in. przeprowadzo-
ne zostaną roboty instalacyjne i elektryczne, 
zostanie wykonana nowa nawierzchnia parkie-
towa wraz z odmalowaniem sali gimnastycz-
nej. Koszt inwestycji wyniesie ok. 120 tys. zł. 
       Jak widać zadań jest sporo i spore są również 
na nie nakłady finansowe. Powiatowe placówki 
oświatowe w ostatnich latach dzięki prowadzo-
nej termomodernizacji i pracom remontowym 
wypiękniały w środku i na zewnątrz. Powiat 
dokłada także starań, by sale dydaktyczne 

oraz inne pomieszczenia były zmodernizowa-
ne i odnowione, dzięki czemu inwestowanie  
w szkoły i placówki oświatowe przyczynia 
się do ciągłego  polepszenia warunków nauki  
i  pracy.                                                      (WSR)

cd. ze srony 2.

Budowa nowego Orlika.

Ośrodek ma za zadanie umożliwić dzie-
ciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem, 
a także dzieciom i młodzieży upośledzonym 
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawno-
ściami realizację obowiązku szkolnego i obo-

Nowy ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
Decyzją Rady Powiatu Wodzisławskiego z dniem 1 września 2010 r. powstaje  

w Wodzisławiu Śl. placówka opiekuńczo – wychowawcza o nazwie Ośrodek Rewali-
dacyjno – Wychowawczy. Razem ze  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno –Wychowaw-
czym im. dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim tworzyć będzie Zespół 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą przy ulicy Kopernika 71.

wiązku nauki. Wychowankami  Ośrodka mogą 
być dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat. 
Głównym zadaniem Ośrodka będzie przygoto-
wanie dzieci i młodzieży do udziału w życiu 
społecznym oraz uzyskanie w miarę możliwo-

ści, niezależności od innych osób.   
Ośrodek  zapewni wychowankom 
z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu głębokim udział  w za-
jęciach  rewalidacyjno-wycho-
wawczych, prowadzonych indy-
widualnie lub w zespołach oraz 
prowadzenie zajęć specjalistycz-
nych dostosowanych do potrzeb 
wychowanków, w szczególności 
w zakresie terapii psychologicznej, 
rewalidacji ruchowej i rekreacji,  
w wymiarze 8 godzin dziennie. 

Dostępne formy zajęć rewalidacyjno – wy-
chowawczych dla dzieci i młodzieży głęboko 
upośledzonej nie zaspakajają w pełni potrzeb 
mieszkańców. Wymiar dwóch godzin dziennie 
zajęć i ich realizacja w domu, niejednokrotnie 
uniemożliwiają pracę zawodową rodzicom lub 
znacznie ją utrudniają. W dotychczas dostęp-
nych na terenie powiatu formach zajęć organi-
zowanych przez publiczne placówki oświato-
we - głównie przedszkola i szkoły podstawowe 
- wymiar zajęć dla dzieci i młodzieży głęboko 
upośledzonej wynosi najczęściej 10 godzin 
tygodniowo i jest realizowany w miejscu po-
bytu dziecka. Rzadziej są to grupowe zajęcia 
w wymiarze 20 godzin tygodniowo realizowa-
ne w szkołach specjalnych, w których są bar-
dziej odpowiednie do tego warunki.  Ponadto  
placówka  będzie wspomagać rodziców bądź 
opiekunów prawnych w pełnieniu funkcji wy-
chowawczych i edukacyjnych, w szczególno-
ści przez organizowanie konsultacji, zajęć psy-
choedukacyjnych, warsztatów umiejętności  
i grup wsparcia. 

 (WSR)

Obecna siedziba Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Wodzisławiu Śl przy ul. Kopernika.

Towarzystwo Miłośników Rydułtów 
wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Wodzisławiu Śląskim pozyska-
ło z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
środki finansowe na realizację projektu „Świa-
domy obywatel”, który będzie realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Celem projektu jest utworzenie na terenie 
powiatu Biur Porad Prawnych i Obywatelskich 
(siedziby będą znajdować się w Rydułtowach, 
Wodzisławiu Śląskim oraz w Gorzycach). 

Środki z Unii Europejskiej na działalność Biur Porad Prawnych
 i Obywatelskich na terenie powiatu wodzisławskiego

Usługi świadczone bezpłatnie przez BPPO 
polegać będą na:

- udzielaniu informacji o przysługujących 
obywatelom uprawnieniach oraz możliwo-
ściach uzyskania wsparcia w zakresie np.: rent 
i emerytur, prawa pracy, ubezpieczeń  społecz-
nych, prawa rodzinnego, świadczeń pomocy 
społecznej, zagadnień podatkowych, miesz-
kaniowych, oraz sporządzania wniosków, do-
kumentów i pism procesowych, - wskazaniu   
obowiązującego   w   danej   sprawie   trybu   

postępowania i środków odwoławczych.
Projekt jest skierowany do wszystkich 

mieszkańców  powiatu wodzisławskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób nie-
potrafiących poradzić sobie z załatwieniem 
prostych spraw urzędowych czy osobistych z 
uwagi na skomplikowany system prawny oraz 
niski poziom dochodów.  

Otwarcie biur planowane jest jesienią 
2010r.

                                    (TMR, PCPR)



Wieści Powiatu Wodzisławskiego Lipiec/Sierpień 2010

www.powiatwodzislawski.pl4

Wybierając ofertę biura podróży zwracamy 
uwagę na miejsce wypoczynku, przewidziane 
atrakcje podczas pobytu oraz na cenę nie my-
śląc o sytuacji, gdy organizator wyjazdu nie 
wywiąże się z zawartej umowy. Zanim zde-
cydujemy się na podpisanie umowy dokładnie 
ją przeczytajmy, zapoznajmy się także z ogól-
nymi warunkami uczestnictwa oraz aktualnym 
katalogiem (ulotkami lub broszurami). Doku-
menty te są integralną częścią umowy o impre-
zę turystyczną. Ważne jest także zapoznanie 
się z treścią polisy ubezpieczeniowej, którą 
będziemy objęci podczas wyjazdu. Dokładne i 
jednoznaczne określenie zakresu obowiązków 
organizatora turystyki w w/w dokumentach 
oraz przewidziany tryb składania reklamacji 
pozwoli na sprawne dochodzenie ewentual-
nych roszczeń.

Odpowiedzialność organizatora wyciecz-
ki regulują przepisy prawne ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 
z późn. zm.). W ramach dochodzenia swych 
roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie zobowiązań przez organizatora tury-
styki mamy prawo przede wszystkim do:

- żądania spełnienia świadczenia zastępcze-
go; lub

- zwrotu poniesionych kosztów np. zwrotu 
części, a nawet całości ceny imprezy oraz inne 
udokumentowane wydatki związane z brakiem 
właściwej usługi, którą zamówiliśmy np.: 
koszty powrotu, koszty pobytu w oczekiwaniu 
na powrót itd.);

- odszkodowania z tytułu nienależytego 
wykonania umowy – to roszczenie zostaje 
wyeliminowane w przypadku niemożności 
spełnienia świadczenia zastępczego z uwagi na 

Kącik Porad Konsumenckich
W bieżącym numerze Wieści Powiatu Wodzisławskiego, Dariusz Kalemba – Po-

wiatowy Rzecznik Praw  Konsumenta odpowie naszym czytelnikom na pytanie:  Jak 
reklamować nieudany wyjazd?

siłę wyższą lub działanie osób trzecich niebę-
dących realizatorami usługi. Generalnie odpo-
wiedzialność biura podróży za zaistniałe nie-
prawidłowości zostaje wyłączona, gdy szkoda 
jest spowodowana:

- działaniem lub zaniechaniem klienta;
- działaniem lub zaniechaniem osób trze-

cich, nieuczestniczących w wykonywaniu 
usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych 
działań lub zaniechań nie można było przewi-
dzieć ani uniknąć;

- siłą wyższą – (za siłę wyższą uważa się 
zdarzenia zewnętrzne, których wystąpienia, 
ani skutków nie da się zapobiec np.: trzęsienie 
ziemi, katastrofa komunikacyjna itp.).

Ograniczona może zostać natomiast odpo-
wiedzialność odszkodowawcza w samej umo-
wie maksymalnie do wysokości dwukrotnej 
ceny imprezy, jednak nie dotyczy to odszko-
dowań dochodzonych za szkody na osobie.

Coraz częściej w postępowaniu sądowym 
żądamy również zadośćuczynienia za „zmar-
nowany urlop” z tytułu szkód moralnych po-
wstałych wskutek nieudanych wakacji. Jednak 
to roszczenie nie zawsze jest zasądzane z po-
wodu braku podstawy prawnej w Polsce do za-
dośćuczynienia za szkodę niemajątkową przy 
odpowiedzialności kontraktowej.

Reklamację najlepiej sporządzić w formie 
pisemnej (dla celów dowodowych) i złożyć już 
u rezydenta lub pilota wycieczki pamiętając o 
potwierdzeniu odbioru reklamacji na jej kopii. 
Niektóre z problemów można rozwiązać zaraz 
na miejscu, np. zmianę pokoju. Jeżeli niedocią-
gnięcia dotyczą niektórych tylko elementów 
wycieczki, to możemy domagać się zorgani-
zowania bezpłatnych świadczeń zastępczych. 
Przykładowo, jeśli w ramach umowy mieliśmy 

zapewnioną miejscową wycieczkę, to możemy 
w drodze wzajemnych ustaleń wybrać inną 
miejscową wycieczkę w takiej samej cenie, a 
ewentualna różnica powinna być nam zwróco-
na. Rezydent ma obowiązek potwierdzić przy-
jęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwie-
nia przekazać ją niezwłocznie organizatorowi 
turystyki. Zazwyczaj reklamację składamy do 
siedmiu dni od powrotu z wycieczki, nie prze-
kraczając terminu 30 dni. W razie odmowy 
uwzględnienia reklamacji, organizator tury-
styki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić 
na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli tego nie 
zrobi w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy, 
uważa się, że uznał zasadność reklamacji. Za-
strzeżenia trzeba złożyć na piśmie, zachowując 
kopię z potwierdzeniem dla siebie. Dla celów 
dowodowych bardzo ważne jest wskazanie 
jak największej ilości dających się udowod-
nić faktów zaniedbań i nieprawidłowości przy 
realizacji usługi turystycznej. Reklamacja po-
winna zawierać dokładne wskazania, opisy 
i o ile to możliwe, nawet materiał zdjęciowy 
lub nagranie video. Warto zadbać o pisemne 
oświadczenia innych uczestników wyjazdu 
jako świadków lub poszkodowanych. Czasami 
taki dokładny obraz zaniedbań przedstawio-
ny w reklamacji uświadomi organizatorowi 
zaistniałe fakty, co może wpłynąć na uznanie 
naszej reklamacji. W sytuacjach spornych 
możemy posłużyć się tak zwaną Kartą Frank-
furcką, dokumentem, który wprawdzie nie 
posiada mocy prawnej, ale będzie pomocny 
w określeniu wielkości roszczeń w stosunku 
do biura podróży, z którego usług nie byliśmy 
zadowoleni. Określa procentowy stopień wiel-
kości odszkodowania, jakiego domagać się 
może klient, w razie gdy biuro podróży nie wy-
wiąże się z wcześniejszych ustaleń. Jeśli biu-
ro nie chce uznać reklamacji, wtedy pomocy 
możemy szukać m.in. u Powiatowych Rzecz-
ników Konsumentów, a ostatecznie w sądach 
powszechnych.  (Rzecznik Praw Konsumenta)

Projekt ten skierowany jest dla uczniów 
czterech szkół ogólnokształcących, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Powiat Wo-
dzisławski. Celem projektu jest stworzenie 
programów rozwojowych szkół i placówek 
oświatowych prowadzących kształcenie ogól-
ne ukierunkowane na wyrównanie szans edu-
kacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu 

Rusza projekt “Nowoczesny 
Europejczyk – Wykształcony Europejczyk”

Z dniem 3 sierpnia 2010 ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Nowoczesny Europejczyk – 
Wykształcony Europejczyk”. 

kształcenia. 
 31 maja br. Powiat Wodzisławski podpisał 

umowę  o dofinansowanie projektu w ramach 
PO KL. Kwota dofinansowania wynosi 247 
415,00 zł, a całość finansowana jest z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa. W projekcie biorą udział uczniowie 
z: LO I przy ZS im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich, LO II przy ZSP w Wodzisławiu Śl. 
, LO III przy ZST w Wodzisławiu Śl. oraz LO 
w Rydułtowach przy ZSP nr 1 w Rydułtowach. 
W ramach projektu organizowane będą zajęcia 
pozalekcyjne z takich przedmiotów jak: mate-
matyka, j. angielski, geografia, biologia, fizy-
ka, przedsiębiorczość czy informatyka. Reali-
zowane będą także zajęcia wyrównawcze oraz 
działania związane z  doradztwem zawodo-
wym i opieką pedagogiczno – psychologiczną. 

(WSR)
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W skład komisji weszli Starosta jako prze-
wodniczący, przedstawiciel organu sprawują-
cego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, 
dwóch ekspertów z ministerialnej listy eks-
pertów oraz na wniosek nauczyciela – przed-
stawiciel związków zawodowych. Nauczy-
ciele prezentowali swój dorobek zawodowy, 
a następnie odpowiadali na pytania komisji 
egzaminacyjnej. Wszyscy z wynikiem pozy-
tywnym zdali egzamin i tym samym uzyska-
li awanse zawodowe. Oficjalne przekazanie 
przez Starostę aktów mianowania oraz złoże-
nie ślubowania odbędzie się 1 września pod-
czas rozpoczęcia roku szkolnego.

Awanse wśród nauczycieli
W miesiącu lipcu przed komisją egzaminacyjną 25 nauczycieli ze szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski zdawa-
ło egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 

Wśród awansowanych znaleźli się na-
uczyciele :

- Karina Irczyk, Marcin Kapuścik i Renata 
Szymanek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wodzisławiu Śl;

- Dominika Sidor, Piotr Sidor z Zespołu 
Szkół im. 14 Pułk Powstańców Śl. w Wodzi-
sławiu Śl., 

- Magdalena Ostrowska, Monika Guz – 
Wszołek, Kornelia Gracka – Trzaska z Ze-
spółu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu 
Śl.,  

- Rafał Grochowiak, Piotr Koterba, Bog-
dan Milion, Sebastian Pierchała, Jarosław 

Skrobacz, Andrzej Sobik, Kinga Węglarz i 
Weronika Władarz z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Wodzisławiu Śl., 

- Aleksandra Bargiel – Bienias, Agniesz-
ka Wójcik z Zespołu Szkół Zawodowych w 
Wodzisławiu Śl.,

- Maciej Mrozek z Zespołu Szkół Pona-
gimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach,

- Jadwiga Bujok z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Radlinie,

- Joanna Danszczyk z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych  w Pszowie, 

- Aleksandra Tatarczyk – Sobek ze Spe-
cjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawcze-
go w Wodzisławiu Śl,

- Agnieszka Grzelak i Katarzyna Leśniew-
ska z Poradni Pedagogiczno – Psychologicz-
nej w Wodzisławiu Śl.      

          (WSR)

Zmiany te podyktowane są odejściem na 
emeryturę obecnej dyrektorki, nauczycielki ję-
zyka polskiego Aliny Kosowskiej – Hendzel.  
Pani dyrektor ze szkołą związana była od 40 
lat, z czego 15 lat pełniła funkcję dyrektora tej-
że szkoły. W drodze konkursu wyłoniony zo-
stał jej następca, dotychczasowy wicedyrektor 
Jacek Stebel, który jako jedyny przystąpił do 
konkursu. W związku z objęciem stanowiska, 
poprosiliśmy nowego dyrektora o krótką roz-
mowę.

(Wieści) Od ilu lat związany jest Pan ze 
szkołą?

(Jacek Stebel) Szkoła, w której pracuję 
obecnie, to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr2 w Rydułtowach. W tym samym budynku 20 
lat temu, kiedy rozpoczynałem pracę funkcjo-
nowała Zasadnicza Szkoła Górnicza. Potem 
przekształcono ją w Zespół Szkół Zawodowych. 
Zmiany były wymuszone przez otaczającą nas 
rzeczywistość. Powstały nowe kierunki. W 
szkole kształcimy obecnie przede wszystkim w 
zawodach ekonomicznych i gastronomicznych.

(W)Jak wspomina Pan swoje pierw-
sze spotkanie z uczniami, pierwsze lekcje, 
pierwszą klasę?

(J.S) Pierwsze wystąpienia przed grupą 
młodzieży to wielka próba sił. 

Najlepiej zapamiętuje się tych uczniów, 
którzy wyróżniają się swoją aktywnością, mą-
drością i bystrością umysłu. Pamięta się też 
dobrze tych, którzy sprawiają trochę kłopotów.

(W) Czy miał Pan swoją ulubioną klasę, 
o której Pan nie może zapomnieć?

Nowy dyrektor w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjanych nr 2 w Rydułtowach
Od 1 września obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ry-

dułtowach przejmie Jacek Stebel, który do tej pory pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. 
(J.S) Myślę, że ulubiona jest dla mnie za-

wsze ta, w której aktualnie uczę.
(W) Czy kiedy rozpoczynał Pan pracę w 

Szkole myślał o tym, by zostać dyrektorem?
(J.S) Chyba niewielu jest takich, którym 

przychodzi to do głowy w chwili rozpoczynania 
pracy. Pierwsze lata uświadamiają człowieko-
wi jak wiele musi się jeszcze nauczyć.

W szczególny sposób jest to widoczne w 
pracy nauczyciela, w codziennych kontaktach 
z młodzieżą.

(W) Co uważa Pan za największy sukces 
zawodowy?

(J.S) Przez ostatnie piętnaście lat byłem za-
stępcą pani dyrektor Aliny Kosowskiej - Hen-
dzel. To, co udało nam się między innymi osią-
gnąć to dobra atmosfera, jaka panuje w szkole. 
Zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. 
Wszystkie problemy, jakie się zdarzają, uda-
je się wyjaśniać we własnym gronie szukając 
kompromisu i jak najlepszego rozwiązania. Je-
żeli pod tym mogę się podpisać razem z panią 
dyrektor - będzie to też mój sukces.

(W) Do jakich momentów swojej pracy 
chętnie powraca Pan we wspomnieniach?

(J.S) Jeszcze nie wspominam. Z całą pew-
nością bardzo wiele dobrych chwil w murach 
tej szkoły mnie spotkało. Jednak... Wspomnie-
nia pozostawiam na później.

(W) Czym dla Pana jest Szkoła?
(J.S) Hmm... To trudne pytanie. Bo przecież 

nie powiem, że „drugim domem”, choć spę-
dzam tu większość dnia. Jak prawie każdy w 
swojej pracy. Praca w szkole to przede wszyst-

kim wielka odpowiedzialność za uczniów.
(W) Jakie są Pańskie plany związane ze 

Szkołą podczas pełnienia funkcji dyrekto-
ra?

(J.S) Chciałbym by utrwaliło się to wszyst-
ko, co udało się dotychczas stworzyć.

Zależy mi na dobrej współpracy z samorzą-
dem lokalnym. Ze Starostwem Powiatowym 
w Wodzisławiu, z władzami miasta Rydułtowy 
oraz społecznością Osiedla Orłowiec.

Zależy mi na stałym podnoszeniu jakości 
naszej pracy. Rezygnujemy z prowadzenia li-
ceów profilowanych. Pozostają technika, szko-
ły zawodowe i policealne. Wspólnym celem 
grona pedagogicznego jest to, by nasza szkoła 
była dobrym ośrodkiem szkolenia zawodowe-
go. 

Dzięki kontaktom ze szkołami w Austrii, 
Czechach, na Słowacji i w Niemczech, a także 
z podobnymi placówkami w Polsce, coraz le-
piej wiemy jak dalej pracować.

W świadomości społeczeństwa chcemy 
utrwalić przekonanie, że w budynku przy ulicy 
Obywatelskiej mamy dobre technikum ekono-
miczne, handlowe i gastronomiczne. 

Mamy też dobrą szkołę zawodową i police-
alną. Handel i gastronomia to branże, w któ-
rych zawsze będzie zapotrzebowanie na dobrze 
wykwalifikowanych pracowników. 

Jednocześnie śledzimy zapotrzebowanie na 
rynku pracy, współpracujemy z pracodawca-
mi. Rzeczą najważniejszą jest to, by nasi absol-
wenci znaleźli pracę, która przynosi im satys-
fakcję i odpowiednie wynagrodzenie.

(W) Dziękuję za rozmowę
 (WSR)
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Zapisy do POZ
W ramach podstawowej opieki zdrowot-

nej (POZ), finansowanej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ), pacjentom objętym 
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym 
przysługują bezpłatne świadczenia zdrowot-
ne. Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza 
POZ, pielęgniarki i położnej w poradniach 
posiadających podpisaną umowę z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Wybór następuje 
w drodze złożenia stosownej deklaracji, w 
której wskazuje się na konkretnego lekarza, 
pielęgniarkę i położną. Pacjent ma prawo 
do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki 
zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. 
Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośred-
nio u świadczeniodawcy w przychodni i nie 
trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale 
Funduszu. W przypadku każdej kolejnej 
zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 
80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto 
właściwego oddziału NFZ.  Świadczenia 
POZ udzielane są w dni powszednie, od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy, wtedy pacjent może skorzystać z 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Opieka sprawowana 
przez lekarza POZ

Świadczenia z zakresu dziennej i nocnej 
pomocy wyjazdowej udzielane są pacjen-
tom w przypadku nagłego zachorowania 
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 
Lekarska dzienna i nocna pomoc wyjazdo-
wa ma charakter pomocy doraźnej. Lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej decyduje 
o diagnostyce, sposobach leczenia, kiero-
waniu pacjentów do poradni specjalistycz-
nych, także o objęciu leczeniem szpitalnym. 
Do kompetencji lekarza POZ należy także 
wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, 
niektóre przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z 
obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest 
odpowiedzialny za wykonywanie szczepień 
ochronnych w tym także szczepień u dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie 
profilaktycznych badań lekarskich (bilansów 
zdrowia). Pacjenci, którzy złożyli pisem-
ne deklaracje wyboru lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej mają prawo do:

- Badań laboratoryjnych. Wszystkie 
badania wykonywane są na zlecenie lekarza 
jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi 
konieczność ich wykonania. W przypadku 
uzasadnionym medycznie, materiał do badań 
laboratoryjnych może być pobrany w domu 
pacjenta. Zlecenie lekarza POZ wykonuje 

Podstawowa Opieka Zdrowotna
pielęgniarka, do której pacjent jest zadekla-
rowany.

- Badań diagnostycznych. Lekarz POZ 
może kierować chorych jedynie na badania 
endoskopowe przewodu pokarmowego: ko-
lonoskopię i gastroskopię. Skierowania na 
inne badania, takie jak np. tomografia lub 
rezonans, musi wynikać z procesu leczenia 
i diagnostyki prowadzonego przez lekarza 
POZ.

- Otrzymania skierowania do lekarza 
specjalisty lub do szpitala. Lekarz POZ 
kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub 
do szpitala zobowiązany jest do wykonania 
i dołączenia do skierowania wyników nie-
zbędnych badań diagnostycznych zgodnie z 
rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą 
i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia 
wstępnego rozpoznania

- Otrzymania skierowania na zabiegi w 
gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta. 
W gabinecie zabiegowym wykonywane są 
zabiegi oraz procedury pozostające w kom-
petencjach lekarza POZ i wymagające jego 
udziału, związane bezpośrednio z udzielaną 
poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej 
stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być 
wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli 
jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, le-
karz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, 
do której pacjent jest zadeklarowany.

- Otrzymania skierowania na rehabili-
tację. Lekarz POZ może wystawić pacjento-
wi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne 

wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub 
w domu pacjenta. Wyjątkiem są skierowa-
nia na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z 
leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją na-
rządu ruchu, których przyczyną są te wady. 
W takich przypadkach lekarz POZ wystawia 
skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub 
ortopedycznej. Skierowanie na zabiegi fi-
zjoterapeutyczne należy zarejestrować we 
właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty 
wystawienia, w innym przypadku starci ono 
swoją ważność. Lekarz POZ ma obowiązek 
poinformować pacjenta o konieczności reje-
stracji skierowania w wymaganym terminie

- Otrzymania skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe. Wystawiając skierowanie 
na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze 
pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, 
wskazania i ewentualne przeciwwskazania. 
Skierowanie przesyłane jest do oddziału 
NFZ. Do skierowania lekarz dołącza aktu-
alne wyniki podstawowych badań. Skiero-
wanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia 
jego wystawienia. Jeżeli w tym czasie lecze-
nie nie mogło być rozpoczęte, w terminie 14 
dni od upłynięcia tego okresu NFZ powiada-
mia pacjenta o utracie ważności skierowania.

Transport sanitarny. Lekarz POZ podej-
muje decyzję o konieczności zapewnienia 
pacjentowi transportu sanitarnego. On też 
ocenia, czy transport będzie bezpłatny, czę-
ściowo lub całkowicie odpłatny. Informacja 
o odpłatności powinna zostać odnotowana 
przez lekarza na zleceniu.

(oprac. na podstawie materiałów Wydzia-
łu Zdrowia i Polityki Społecznej)

Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskie-Curie oddział w Gliwicach 
ZAPRASZA NA DARMOWE BADANIA MAMMOGRAFICZNE KOBIETY 
MIĘDZY 50 a 69 ROKIEM ŻYCIA DO MAMMOBUSU STOJĄCEGO. W po-
wiecie wodzisławskim mammobus odwiedzi takie gminy jak: Rydułtowy, Pszów, 
Mszanę, Lubomię, Radlin.

Badania są bezpłatne, gdy od ostatniego badania finansowanego przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia upłynęły pełne dwa lata lub rok, jeśli ktoś z najbliższej rodziny pacjent-
ki zachorował na raka piersi.  Z udziału w programie wykluczone  są pacjentki leczone  
w Poradniach Chorób Piersi oraz pacjentki leczone z powodu rozpoznanego raka piersi.

Jedynymi dokumentami, jakie trzeba ze sobą zabrać, są:
- dowód tożsamości z numerem PESEL,
- karta chipowa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
- jeśli to możliwe, zdjęcie z poprzedniej mammografii – to ważne dla oceny badania!

Harmonogram
- Mszana Urząd Gminy ul. 1 Maja 81, 30.08 -01.09.2010 r.
- Lubomia Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 2, 08.09- 10.09.2010 r.
- Rydułtowy  Rynek – była stacja benzynowa ul Bema, 23-24.09  oraz  27-29.09.2010 r.
- Pszów Lodowisko ul. Sportowa 1, 30.09-01.10 oraz 5.10.2010r.
- Radlin Miejski Ośrodek Kultury ul. Mariacka 9,  15, 18, 20.10.2010

(WSR)

Mammobus rusza w trasę
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» Wrzesień w powiecie wodzisławskim upłynie pod znakiem kultury. Od 16 do 28 września odbędą się Powiatowe Dni 
Kultury. Harmonogram imprez można znaleźć na www.powiatwodzislawski.pl

» 04.09.2010 r. Mistrzostwa Świata Cukierników i Piekarzy, które odbędą się w gminach Mszana-Godów. Start o godz. 
9.00 w Mszanie przy Urzędzie Gminy. Zakończenie planowane jest na godz. 17.00. Organizatorem jest Stowarzysze-
nie Promocji Aktywnego Wypoczynku.

» Zapraszamy 12 września do udziału w Powiatowym Rajdzie Rowerowym. Tegoroczna trasa prowadzić będzie z Wo-
dzisławia Śl. przez Turzę Śl., Gorzyczki, Uchylsko do pola campingowego Europa w Olzie, gdzie uczestnicy będą 
mieli możliwość wzięcia udziału w obchodach Powiatowych Dni Promocji Zdrowia. Zgłoszenia przyjmowane są do 
6 września 2010 r. pod nr tel. 32 412 09 62, drogą elektroniczną na adres sport@powiatwodzislawski.pl.

» 17 września 2010 r. ( piątek) w ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie odbędą się uroczystości jubileuszowe z okazji 
60-lecia szkoły

» Z końcem sierpnia ruszają nabory do grup działających przy Wodzisławskim Centrum Kultury. Szczegóły na www.
wck.wodzislaw.pl 

» 12 września 2010 r. na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury wystąpi Marcin Daniec. Bilet w cenie 40 zł można 
kupić w kasie WCK.

» Po przerwie spowodowanej remontem, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zaprasza ponownie w swoje progi.  
Na zwiedzających czekają dwie nowe wystawy, w dwóch zupełnie różnych klimatach i stylach.

Do zmagań w turnieju przystąpiło 8 drużyn: 
KS „FORMA” WODZISŁAW ŚL., TEAM 
MARKO, TKKF KARLIK, BEBIKI RY-
DUŁTOWY, FOX PSZÓW, GRAMY BEZ  
ŚNIADANIA, PARYS RYDUŁTOWY oraz 
KAFENOVA. Zespoły rozgrywały swoje 
mecze systemem pucharowym. Wszystkie 
drużyny zaprezentowały bardzo wysoki i 
wyrównany poziom, o czym świadczył fakt 

Wakacyjny Turniej Siatkówki już za nami
W sobotę 21 sierpnia 2010 r. w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 

2 w Wodzisławiu Śląskim odbył się Wakacyjny Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich 
o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Uroczystego otwarcia dokonał Damian 
Majcherek - Etatowy Członek Zarządu. Organizatorami w/w imprezy było Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl. oraz Rada Sportu Powiatu Wodzisławskiego. 

Wręczenie pucharu kapitanowi zwycieskiej drużyny.

konieczności rozegrania w 8 spotkaniach  
aż 5 tie–breaków. 

Zwycięsko z całej rywalizacji wyszła dru-
żyna TKKF KARLIK, która w finale pokonała 
zespół FOX PSZÓW. Na najniższym stopniu 
podium, po zwycięstwie w małym finale nad 
KAFENOVA, uplasował się TEAM MARKO. 

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a najlepsze zespoły puchary i nagro-

dy ufundowane przez Starostwo Powiatowe  
w Wodzisławiu Śl. 

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce -   TKKF KARLIK
II miejsc  -   FOX PSZÓW
III miejsce - TEAM MARKO
IV miejsce - KAFENOVA
miejsca V-VIII 
- KS „FORMA” WODZISŁAW ŚL.
- PARYS RYDUŁTOWY
- GRAMY BEZ ŚNIADANIA
- BEBIKI RYDUŁTOWY
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Głównym celem projektu jest efektywna 
wymiana doświadczeń na szczeblu ponadna-
rodowym i uzyskanie szerszego spojrzenia 
na zagadnienia wiążące się z profilaktyką i 
promocją zdrowia. Realizacja tego celu jest 
zgodna z zapisami umowy partnerskiej z 
dnia 2 lipca 2001 r. między Powiatem Wo-
dzisławskim, a Powiatem Recklinghausen, 
jak również wynika z trójstronnej umowy 
Powiatów: Sörmland ze Szwecji, Recklin-
ghausen z Niemiec oraz Wodzisławskiego z 

W programie:
14:00 – Koncert muzyki latynoamerykańskiej
14:30 – Przyjazd uczestników XII Powiatowego Rajdu Rowerowego 
15:00 – Pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu ratowników WOPR 
  Oddział Wodzisław Śląski
15:45 – Pierwsza pomoc przedmedyczna – zasady udzielania pierwszej 
             pomocy zaprezentują pracownicy „Śląskiego Centrum Medycznego” 
16:45 – kucharz Remigiusz Rączka znany m.in. z kulinarnych programów 
             na antenie TVS wykona dania zdrowej kuchni
 
Podczas imprezy plenerowej, w godzinach od 14:00 do 18:00 będą prowadzone bezpłatnie:
- warsztaty edukacyjne z zakresu chorób cywilizacyjnych,
- badania profilaktyczne m. in.:
- badanie wydolności pracy mięśnia sercowego, 
- badanie poziomu cukru we krwi,
- pomiar ciśnienia,
- określanie wskaźnika BMI.
- konsultacje specjalistów.

„Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień 
profilaktyki i promocji zdrowia 

- Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wraz z partnerem – Starostwem 

Powiatowym  w Recklinghausen (Niemcy) realizuje projekt pt. „Ponadnarodowy 
wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdro-
wia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”. Na realizację projektu otrzymano dofinanso-
wanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.  

Polski, zwartej  w czerwcu 2010 r.  
Projekt składał się będzie z 

trzech części:
12 września 2010 roku – organizacja 

imprezy plenerowej na polu biwakowym 
„Europa” w Olzie. Wydarzenie ma na celu 
promocję zdrowego stylu życia i zwiększe-
nie świadomości mieszkańców powiatu wo-
dzisławskiego w odniesieniu do zagadnienia 
profilaktyki zdrowotnej.

13 września 2010 roku – organizacja 

międzynarodowej konferencji pt.: Zdrowie 
w centrum uwagi – międzynarodowe pro-
blemy, wspólne rozwiązania”. Część kon-
ferencyjna będzie stanowić forum wymia-
ny doświadczeń między przedstawicielami 
administracji samorządowej oraz sektora 
ochrony zdrowia ze wszystkich uczestniczą-
cych krajów, czyli z Polski i Niemiec, a także 
gości ze Szwecji.

14 września 2010 roku – wizyta studyj-
na delegacji zagranicznych w wybranych 
jednostkach działających w sferze ochrony 
zdrowia na terenie powiatu wodzisławskie-
go m.in. w Powiatowym Ośrodku Wsparcia 
„Perła”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU W POWIATOWYM RAJDZIE 
ROWEROWYM ORAZ UCZESTNICTWA 

W IMPREZIE PLENEROWEJ!
Miejsce: pole biwakowe „Europa” w Olzie

Termin: 12 września 2010 r., niedziela

ORGANIZATOR: Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

PARTNER: Powiat Recklinghausen – Starostwo Powiatowe w Recklinghausen

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej


