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Kierowcy mogą już przejechać ulicą Raciborską w Gorzycach. Jest to 
droga dojazdowa do autostrady A-1. Po interwencjach i spotkaniach władz 
powiatowych i gminnych z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Katowicach remont drogi powiatowej został wyłączo-
ny z postępowania przetargowego na budowę autostrady A-1 dzięki czemu, 
przyspieszono  prace remontowe, które były uciążliwe dla mieszkańców po-
wiatu. Droga została oddana do ruchu, ale do wiosny potrwają jeszcze prace 
wykończeniowe i porządkowe. Nie będą one jednak miały wpływu na ruch 
pojazdów.

Raciborska oddana 
do ruchu

W Rydułtowach odbyła się uroczystość poświęcenia nowego samocho-
du pożarniczego, który Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Rydułtowach 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim 
otrzymała od Wojewody Śląskiego.

Nowy wóz 
gotowy do akcji

Powiatowy Lider Przedsiębiorczości 
- czytaj str. 4

Spotkanie z rolnikami w Godowie
 - czytaj str. 5

I Konwent Miast i Gmin Powiatu
 Wodzisławskiego - czytaj str. 4
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» 13 marca 2011 r. o godz. 18.00 Wodzisławskie Centrum Kultury  zaprasza na koncert „Rosyjskie Ballady i Romanse” w wykonaniu 

Alexandra Maceradi. Koncert będzie przebogatą skarbnicą najpiękniejszych romansów rosyjskich, od twórczości ludowej do utworów 

Wysockiego, Okudżawy, Rosenbauma, Wertyńskiego. Bilety do nabycia w kasie WCK. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

» 26 marca 2011 r. o godz. 19.30 w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się wyjątkowy koncert Ani Dąbrowskiej ANIA MOVIE 

TOUR. Bilety do nabycia w kasie WCK. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

» Do końca marca br. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury. Szczegółowy 

regulamin dostępny na www.powiatwodzislawski.pl

» Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „Wolontariat okiem mieszkańca powiatu”. Prace 

można składać w terminie do 20 czerwca 2011r. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.powiatwodzislawski.pl

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej – 998, 112, 
32 459 93 93, 453 02 15
Komenda Powiatowa Policji - 997, 112, 32 453 72 00, 729 33 55
Pogotowie Ratunkowe  - 999, 112, 32 453 98 80
Straż Miejska  - 986, 32 455 13 45
Pogotowie Energetyczne – 991, 32 303 03 03
Pogotowie Gazowe – 992, 32 455 24 02
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 994, 32 455 18 40
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  – 32 455 14 30
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie – 32 455 60 32

Telefony alarmowe

W związku z trwającym okresem rozliczeniowym podatku dochodowego za rok 
2010, wzorem lat ubiegłych, Związek Subregionu Zachodniego zaprasza do włą-
czenia się w kampanie, zachęcającą do pozostawienia 1% podatku dochodowego 
organizacjom pozarządowym posiadającym statut OPP, działającym na obszarze 
Subregionu. 

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu wodzisławskiego 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 
rok 2010 z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zostaw 1% podatku w regionie

Nr KRS Nazwa podmiotu Gmina

1666 SIATKARSKI KLUB GÓRNIK RADLIN Z SIEDZIBĄ W RADLINIE Radlin

83440 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERTUŁTOWY Radlin

159526 STOWARZYSZENIE RADLIŃSKIE BIURO PORAD OBYWATELSKICH Radlin

2838 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GŁOŻYNY W RADLINIE Radlin - Głożyny

2098 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW W RYDUŁTOWACH Rydułtowy

22255 TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE "RODZINA" Wodzisław Śląski

49946 FUNDACJA "WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI" Wodzisław Śląski

275540 MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI Wodzisław Śląski

61302 FUNDACJA "BETLEHEM DOM CHLEBA" Nieboczowy

225991 FUNDACJA MUZYCZNA PSZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ "ANNA" Pszów

0000273051 ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA       * z dopiskiem Hufiec Ziemi Wodzisławskiej Katowice

Opracowano na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej – Departament Pożytku Publicznego, www.pozytek.gov.pl

Towarzystwo Miłośników Rydułtów oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wodzisławiu Śl. zapraszają mieszkańców powiatu wodzisławskiego do korzystania 
z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w ramach projektu  „Świadomy oby-
watel”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zakres usług świadczonych przez 
Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich:

1) Udzielanie informacji o przysługujących obywatelom uprawnieniach oraz moż-
liwościach uzyskania wsparcia w zakresie:

prawa pracy (ochrona praw pracowniczych, ochrona stosunku pracy), 
prawa rodzinnego (m.in. separacja, rozwód, alimenty),
prawa cywilnego (umowy cywilnoprawne, sprawy spadkowe itp.),
ubezpieczeń społecznych (prawo do emerytury, renty), 
przepisów dot. pomocy społecznej oraz świadczeń społecznych,
prawa administracyjnego.

2) Wskazanie obowiązującego w danej sprawie trybu postępowania i środków odwo-
ławczych.

Bezpłatne Biura Porad Prawnych i Obywatelskich

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wodzisławiu Śl., 
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, Nr tel. 32/ 455-60-59

Poniedziałek  8.00 – 14.00  

Wtorek 8.00 – 16.00 

Środa 16.00 – 19.00 

Czwartek 16.00 – 19.00 

Sobota 9.00 – 13.00 

Godziny otwarcia  BBPPO w Wodzisławiu Śląskim:

Punkty poradnictwa:

2) Towarzystwo Miłośników Rydułtów, ul. Traugutta 289, 
44-280 Rydułtowy, Nr tel. 32/ 414-00-66

Godziny otwarcia BBPPO w Rydułtowach:

Poniedziałek  9.30 – 17.30 

Wtorek 9.30 – 17.30 

Środa 8.30 – 16.30

Czwartek 8.30 – 16.30 

Piątek 8.30 – 16.30 

Godziny otwarcia BBPPO w Gorzycach:

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27,
44-350 Gorzyce, Nr tel. 32/ 451-16-71

Środa 11.00 - 15.00

Piątek 9.00 - 14.00
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Oddaję w Państwa ręce nowy numer „Wieści 

Powiatu Wodzisławskiego” – pierwszy w tym 

roku i pierwszy w czwartej kadencji Rady i Za-

rządu Powiatu Wodzisławskiego. Jak Państwo 

zauważycie aktualny numer pisma nieco różni się od poprzed-

nich. Chcę bowiem, aby z „Wieści” mogli się Państwo dowie-

dzieć nad czym aktualnie pracuje Rada i Zarząd Powiatu, przed 

jakimi wyzwaniami stoi nasz Powiat, co udało się osiągnąć, a 

nad czym musimy jeszcze popracować. Pragnę, aby za pośred-

nictwem tego czasopisma mogli Państwo bliżej poznać ludzi 

Powiatu oraz dowiedzieć się o planowanych na naszym terenie 

imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Dzięki Państwa zaufaniu zostałem wybrany przez Radę Po-

wiatu Wodzisławskiego na urząd Starosty Wodzisławskiego. 

To dla mnie powód do szczególnej dumy, że po czterech latach 

pełnienia funkcji Wicestarosty powierzono mi odpowiedzialne 

zadanie zarządzania Powiatem Wodzisławskim. Wraz z pozo-

stałymi członkami Zarządu Powiatu traktuję to jednak przede 

wszystkim jako szczególnego rodzaju zobowiązanie do wyjątko-

wej troski o dobro naszej samorządowej wspólnoty.

Przed naszym Powiatem stoją wielkie możliwości, ale i duże 

wyzwania. Kontynuujemy w tym roku największą inwestycję dro-

gową w historii powiatu wodzisławskiego – przebudowę dróg 

prowadzących do stref inwestycyjnych w Czyżowicach i w Wo-

dzisławiu Śląskim. W tym roku ruszamy także z kolejną dużą 

inwestycją drogową – połączeniem strefy gospodarczej i gminy 

Godów z autostradą A1. Tylko w ramach tych dwóch zadań wy-

budujemy lub przebudujemy łącznie prawie 12 km drogi, 11,5 

km chodników, ponad 5 km kanalizacji deszczowej, i 12 zatok 

autobusowych. Zmodernizujemy także 7 skrzyżowań i utwardzi-

my niemal 12 km poboczy. Wydamy na ten cel około 25 mln zł, 

z czego aż 17 mln pokryją środki pozyskane z budżetu Unii Eu-

ropejskiej. Wierzę, że dzięki tym jakże oczekiwanym inwestycjom 

już wkrótce nie tylko będziemy mogli korzystać z nowoczesnych 

i bezpiecznych dróg, ale że dzięki nim uda się pozyskać nowych 

inwestorów, którzy stworzą na terenie powiatu nowe miejsca 

pracy. I choć wykonanie tego zadania wymaga podjęcia nie-

rzadko trudnych decyzji, jak na przykład o czasowym zamknię-

ciu ul. Olszyny w Wodzisławiu Śl. czy o wycince drzew, to jed-

nak zapewniam, że zawsze wsłuchuję się w głos mieszkańców 

powiatu. Dzięki temu udało się ostatnio ocalić przed wycięciem 

siedem dorodnych dębów w Wodzisławiu Śl. przy ul. Oraczy. 

Dodatkowo ze środków uzyskanych ze sprzedaży drewna pocho-

dzącego z wycinki zostaną zakupione nowe sadzonki drzew, aby 

przedsięwzięcie odbyło się z poszanowaniem przyrody.

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego,

Skoro jesteśmy przy temacie dróg, pragnę poinformować, że 

wraz z Radą Powiatu oraz moimi partnerami samorządowymi 

w ramach zarządu Związku Subregionu Zachodniego podjęli-

śmy walkę o zapewnienie mieszkańcom naszego powiatu prawa 

do bezpłatnego korzystania z autostrady A1 od węzła w Gliwi-

cach – Sośnicy aż do granicy państwa. Podobnie jak Państwo 

nie ukrywam zdumienia sytuacją, w której projekt Rozporządze-

nia Rady Ministrów dotyczący wysokości opłat za użytkowanie 

autostrad w wykazie odcinków zwolnionych z odpłatności nie 

przewiduje fragmentu autostrady w obrębie Rybnickiego Okrę-

gu Węglowego i powiatu wodzisławskiego.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że darmowa autostrada to 

jeden z podstawowych warunków rozwoju powiatu wodzisław-

skiego. Nie jest także tajemnicą, że to głównie mieszkańcy miej-

scowości położonych w obrębie budowanej drogi ponoszą naj-

większe koszty i spotykają się z uciążliwościami tej inwestycji. 

Proponowane rozwiązanie należy więc uznać za krzywdzące, 

niesprawiedliwe i szkodliwe dla rozwoju naszego regionu. Z tym 

większą więc stanowczością walczyć będziemy o prawo darmo-

wego przejazdu autostradą, bo ono się nam najzwyczajniej w 

świecie należy. Wierzę, że podjęte przez nas działania przynio-

są spodziewany efekt i mieszkańcy naszego powiatu będą mogli 

bezpłatnie korzystać z dobrodziejstw autostrady A1.

Budowa autostrady jest tematem trudnym i skomplikowanym. 

Wszyscy wiemy, że prace na najważniejszym dla nas odcinku 

Świerklany – Gorzyczki zostały jakiś czas temu przerwane. 

Obecnie inwestor powraca do realizacji inwestycji i wg planów 

droga na odcinku od granicy państwa do Świerklan ma zostać 

ukończona w marcu 2012 r. Już teraz jednak możemy korzystać 

z dróg, które zostały zniszczone lub uszkodzone przez sprzęt bu-

dujący autostradę. Dzięki staraniom i zapobiegliwości władz 

powiatu poprzedniej kadencji, pod koniec stycznia tego roku 

oddano do użytku ul. Raciborską na terenie gminy Gorzyce. 

Wprawdzie do połowy kwietnia potrwają tam jeszcze drobne 

prace, ale w żaden sposób nie zakłócą one korzystania z drogi. 

Do użytku oddano także dwa wiadukty nad budowaną autostra-

dą – w Połomi oraz w Łaziskach. Wkrótce też ruszy budowa no-

wego fragmentu drogi i ronda w ciągu ul. Raciborskiej w Łazi-

skach, które umożliwią wjazd na autostradę.

Jak więc widać stoi przed nami ogrom pracy i wyzwań, a 

inwestycje drogowe to tylko jedno z wielu bardzo ważnych dla 

rozwoju naszego powiatu zagadnień, o czym w kolejnych wyda-

niach „Wieści”. Liczę, że dzięki intensywnej pracy oraz Pań-

stwa wsparciu uda się nam osiągnąć wszystkie zakładane cele 

z korzyścią dla mieszkańców powiatu.

  Starosta Powiatu Wodzisławskiego
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W spotkaniu obok władz powiatu – Starosty Tadeusza Skatuły, Wice-
starosty Dariusza Prusa, Członka Zarządu Zbigniewa Seemanna oraz Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Wala – uczestniczyli włodarze 
wszystkich miast i gmin powiatu wodzisławskiego: Prezydent Miasta Wo-
dzisławia Śl., Burmistrzowie Pszowa, Radlina i Rydułtów, Wójtowie Godo-
wa, Gorzyc, Lubomi, Marklowic i Mszany wraz z Przewodniczącymi Rad. 
W spotkaniu uczestniczyła także Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu 
Województwa Śląskiego, odpowiedzialna za rozwój terenów wiejskich, 
geodezję i ochronę środowiska.

Głównym tematem obrad Konwentu była zgłoszona przez Starostę Ta-
deusza Skatułę propozycja uruchomienia powiatowego magazynu przeciw-
powodziowego (zarządzania kryzysowego, służącego ochronie przeciwpo-

wodziowej i zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i 
zdrowia ludzi). Powołany w marcu zespół roboczy na kolejnym Konwencie 
przedstawi koncepcję funkcjonowania, wyposażenia oraz lokalizacji maga-
zynu przeciwpowodziowego.

Starosta przedstawił również koncepcję zagospodarowania budynku po 
byłym szpitalu przy ul. Wałowej 30 oraz poinformował o poszerzeniu oferty 
edukacyjnej powiatu  poprzez utworzenie Liceum Plastycznego.

Zebrani zapoznali się także z ofertą Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Wodzisławiu Śląskim i Towarzystwa Miłośników Rydułtów, wy-
nikającą ze wspólnie realizowanego projektu poradnictwa obywatelskiego i 
prawnego pt. “Świadomy Obywatel”.

Podczas posiedzenia ustalono, że posiedzenia Konwentu odbywać się 
będą regularnie co dwa miesiące, a w sprawach ważnych zwoływane będą 
według potrzeb. Najbliższe posiedzenie zaplanowano na ostatni piątek mar-
ca w Urzędzie Gminy w Godowie.

I Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego 
Z inicjatywy Starosty Tadeusza Skatuły 18 lutego odby-

ło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Konwentu Miast i 
Gmin Powiatu Wodzisławskiego.

Przypomnijmy, że pierwotnie zaplanowano przeniesienie tam Powiatowego 
Urzędu Pracy. Po ponownym przeanalizowaniu sprawy postanowiono jednak, 
że w budynku byłego szpitala powstanie m.in. Powiatowy Zespół Orzekania 
o Niepełnosprawności, którego utworzenie w powiecie wodzisławskim jest od 
dawna społecznie oczekiwane.

Zarząd Powiatu postanowił, że urząd pracy pozostanie w dotychczasowym 
budynku przy ul. Michalskiego, przy czym powiększony zostanie o nierucho-
mość należącą obecnie do grupy PZU S.A. W sprawie przejęcia budynku ubez-
pieczyciela Starosta Tadeusz Skatuła prowadzi negocjacje, które znajdują się 
już w fazie końcowej. Do budynku po byłym Oddziale Wewnętrznym prze-
niesiony zostanie także wodzisławski Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony 
przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, a także mieszkania usamodzielnień dla 
wychowanków domu dziecka, funkcjonujące dotychczas w Syryni i Gorzycach.

Docelowo w budynku byłego szpitala ma także powstać mieszkanie chro-
nione oraz pomieszczenia do profesjonalnej rehabilitacji. W samym centrum 
Wodzisławia Śl. powstanie zatem powiatowe centrum pomocy społecznej i 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz Powiatowy Zespół Orzekania o 
Niepełnosprawności. Przypomnijmy, że mieszkańcy powiatu wodzisławskie-
go, podobnie jak wszystkich okolicznych powiatów, aby uzyskać orzeczenie o 
niepełnosprawności dotąd zmuszeni byli udawać się do Rybnika. Tymczasem 
znaczna liczba wniosków (około 2 tys. rocznie z samego powiatu wodzisław-
skiego) powodowała, że na załatwienie orzeczenia trzeba było długo oczekiwać. 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu wodzisławskiego zo-
stanie umieszczony w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, dzięki czemu znacznie ograniczone zostaną 
koszty administracyjne. Planuje się, iż powołanie zespołu obniży koszty dotąd 
ponoszone przez Powiat Wodzisławski o około połowę. Osoby niepełnospraw-
ne także zaoszczędzą na kosztach dojazdu do siedziby Zespołu na komisje orze-
kające. Za powołaniem zespołu przemawia również  znacznie łatwiejszy dostęp 
osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wodzisławskiego do orzecznictwa 
oraz skrócenie czasu załatwiania spraw.

Co z budynkiem byłego 
szpitala przy ul. Wałowej 30

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 
26 stycznia 2011 r. przyjął nową koncepcję zagospodarowania 
budynku po byłym Oddziale Wewnętrznym II szpitala w Wo-
dzisławiu Śląskim. 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2010 
roku podjął uchwałę powołując nowego dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śl. Od 3 stycznia br. nowym dyrektorem w wymiarze 0,5 etatu 
została Pani Bożena Capek, która w tym samym wymiarze etatu pełni funkcję 
dyrektora ZOZ Rydułtowy.

Bożena Capek 
nowym dyrektorem 

wodzisławskiego szpitala

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju lokalnych firm poprzez promowa-
nie działających przedsiębiorstw zgodnie z prawem i zasadami etyki oraz wy-
różniających się jakością świadczonych usług, promowanie finalistów konkursu 
na rynkach regionalnych, krajowych i zagranicznych. Konkurs ma zachęcić 
wszystkie firmy działające na rynku lokalnym do zrzeszenia się w strukturach 
samorządu gospodarczego w celu stworzenia silnej reprezentacji małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

Organizatorami konkursu są Urzędy Miast i Gmin wraz z Cechem Rzemieśl-
ników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. a patronat nad konkursem 
pełni Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Powiatowy Lider 
Przedsiębiorczości

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system 
informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za 
pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – 
bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecają-
cą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego 
elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal 
www.epuap.gov.pl.

Co to jest ePUAP

W styczniu odbyło się spotkanie Kapituły Konkursu „Powiato-
wy Lider Przedsiębiorczości”. W tym roku, jak i w poprzednich 
latach z grona firm zostanie wytypowanych 10 najlepszych, które 
otrzymają statuetkę „Powiatowy Lider Przedsiębiorczości”. 

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z przed-
stawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., do-
puścili do ruchu wiadukt nad budowaną autostradą A-1 na drodze 
powiatowej łączącej Łaziska z Gorzyczkami. Tym samym możliwa 
będzie likwidacja drogi tymczasowej, który służył kierowcom za ob-
jazd podczas budowy tego obiektu.

Wciąż jednak firma Alpine budująca trasę prowadzi prace na dojazdach 
do wiaduktu i kierowcy niestety mogą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w 
ruchu.  Wkrótce rozpocznie się także budowa ronda oraz całkowicie nowego 
odcinka drogi powiatowej, który umożliwi wjazd na autostradę.

Prawie gotowy do eksploatacji jest także obiekt w Połomi na ulicy Cen-
tralnej, wymaga jednak jeszcze wykonania niezbyt skomplikowanych prac 
ziemnych. W jego rejonie trwają intensywne prace tak, aby i tam można było 
zrezygnować wkrótce z objazdu. Obecnie ruch odbywa się po jednym pasie 
ruchu,  dla bezpieczeństwa zainstalowano sygnalizację wahadłową.

Kolejny wiadukt nad autostradą 
dopuszczony do ruchu
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Informujemy, że od 1 marca 2011r usługi w zakresie nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu wodzisławskiego świad-
czyć będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. oraz Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. Świadczenia udzielane będą od po-
niedziałku do piątku w godzinach wieczornych i nocnych (godz. od 18.00 
do 8.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. 

Do tej pory każdy pacjent musiał wiedzieć, z jaką placówką na świad-
czenie usług nocnej i świątecznej opieki medycznej podpisała umowę 
jego macierzysta przychodnia lub jego lekarz rodzinny. Jednak od 1 
marca 2011r., odmiennie niż dotąd, ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia 
stanu zdrowia będą mogli korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej.

Gdzie uzyskać pomoc medyczną 
w dni świąteczne oraz w tygodniu po godz.18.00

Po grudniowych mrozach asfaltowa nawierzchnia jest w złym stanie, poja-
wiły się w niej głębokie wyrwy i przełomy. 

Do strefy gospodarczej w Czyżowicach można aktualnie dojechać  ulicą 
Wodzisławską, a następnie ulicą Nową. Dojazd od Wodzisławia Śląskiego - 
Kokoszyc nie jest  możliwy. Od strony Czyżowic warunkowo dopuszczono dla 
ruchu lokalnego odcinek w kierunku kilku okolicznych zabudowań, w tym tak-
że restauracji Albatros. Przejazd ten wymaga jednak ograniczenia prędkości do 
kilku kilometrów na godzinę.

W ramach prac zostanie wykonana właściwa podbudowa, nowa nawierzch-
nia oraz elementy odwodnienia.  Inwestycja prowadzona przez Powiat Wodzi-
sławski jest częścią realizowanej modernizacji dróg stanowiących dojazd do 
czyżowickej strefy gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Obok ulicy Olszyny, gruntownie przebudowane zostaną ulice Nowa i Wo-
dzisławska w Czyżowicach, a także Czyżowicka w Wodzisławiu Śląskim. Koszt 
inwestycji wyniesie około  15 mln złotych. Z tych pieniędzy w ubiegłym roku 
wyremontowano już kilkusetmetrowy odcinek drogi w Czyżowicach oraz po-
wstało mini rondo. Zakończenie wszystkich prac przewidziano w kwietniu 2012r. 

Ulica Olszyny w Wodzisławiu 
Śląskim zamknięta dla ruchu

Stan drogi powiatowej łączącej Kokoszyce w Wodzisławiu 
Śląskim z Czyżowicami, stanowiącej dojazd do strefy aktyw-
ności gospodarczej, uniemożliwia jej dalszą eksploatację i za-
graża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Podjęto więc decyzję 
o jej zamknięciu. 

Aby uzyskać taki podpis nieodpłatnie(CC SEKAP), trzeba zgłosić się 
osobiście w punkcie rejestracji, który mieści się w Starostwie Powiatowym 
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2. Należy zabrać ze sobą doku-
ment ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, na którym widnieje numer 
PESEL czyli: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy oraz nośnik, na 
którym zostanie zapisany podpis CC SEKAP (np. pendrive). Po podpisaniu 
umowy osoba otrzyma wygenerowany podpis CC SEKAP, który zostanie 
zapisany na przyniesionym nośniku.

Drugim krokiem jest zarejestrowanie się i założenie „skrzynki kontakto-
wej” na www.sekap.pl, dzięki której będzie można wysyłać koresponden-
cję do urzędu na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Po zalogowaniu 
się w serwisie z katalogu e-usług urzędu można wybrać odpowiedni rodzaj 
sprawy, zapoznać się z opisem sposobu załatwienia sprawy, wypełnić elek-
troniczny formularz, podpisać go podpisem elektronicznym i przesłać do 
urzędu. Po przesłaniu wniosku otrzymamy poświadczenie urzędowe odbioru 
oraz inne informacje dotyczące załatwianej sprawy.

Jak złożyć wniosek 
i załatwić sprawę 

w sposób elektroniczny
Pierwszym krokiem do załatwienia sprawy drogą elektro-

niczną jest dysponowanie elektronicznym podpisem weryfiko-
wanym certyfikatem kwalifikowanym lub certyfikatem Cen-
trum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). 

Dzięki  temu, iż  Biuletyn  zintegrowany jest  z funkcjo-
nującym w urzędzie elektronicznym systemem obiegu dokumentów, to część 
ważnych informacji zamieszczonych w elektronicznym obiegu będzie niejako 
automatycznie pojawiała się BIP-ie.

Nowa wersja  BIP została także dostosowana do obowiązujących przepi-
sów prawa, które mówią, że jednostki organizacyjne Powiatu muszą tworzyć 
własne Biuletyny Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje. 
Strony internetowe BIP prowadzone muszą być w formie odrębnych stron 
www. Zapraszamy do odwiedzania nowej strony BIP korzystając z adresu   
www.bip.powiatwodzislawski.pl   lub klikając ikonę na głównej stronie naszego 
portalu.

Nowy Biuletyn 
Informacji Publicznej

Od lutego strona Biuletynu Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzi-
sławiu Śl funkcjonuje w nowej, atrakcyjnej 
szacie graficznej. Nowy BIP dostosowano 
również wizualnie do elektronicznej Platfor-
my E - Usług Publicznych (SEKAP).

Na zaproszenie kierownika wodzisławskiego Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, 
Wioletty Bober, w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Tadeusz Skatuła, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala oraz radni powiatowi: Jadwiga 
Wojaczek, Krystyna Smuda i Dawid Prochasek, a także włodarze gmin wiej-
skich powiatu. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci instytucji rol-
niczych i okołorolniczych, w tym m.in. Dyrektor Śląskiego oddziału ARiMR 
w Częstochowie, Stanisław Gmitruk oraz dyrektor katowickiego oddziału 
terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Tomasz Żabiński.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele obu Agencji przybliży-
li licznie zgromadzonym rolnikom przedmiot działalności tych instytucji. 
Mowa była m.in. o zasadach udzielania wsparcia rolnikom oraz oddziaływa-
niu na sferę konsumpcji produktów rolnych, np. poprzez program „Szklan-
ka mleka” czy „Owoce w szkole”. Dyrektor Gmitruk podkreślił, że woje-
wództwo śląskie jest jednym z liderów w wykorzystaniu unijnych środków 
na wsparcie rolnictwa. Powołał się tutaj na liczbę złożonych wniosków na 
modernizację gospodarstw rolnych, których łączna wartość dwukrotnie 
przekracza środki finansowe zabezpieczone na to działanie. Z kolei Dyrek-
tor Żabiński przypomniał, że do czerwca trwa nabór wniosków o dopłaty 
do materiału siewnego kwalifikowanego i zachęcał do korzystania z tego 
instrumentu wsparcia.

Starosta Tadeusz Skatuła w swojej wypowiedzi zaznaczył, że 
los wodzisławskiej wsi i lokalnego rolnictwa nie jest mu obojętny  
i zadeklarował wszelką pomoc jakiej Powiat w ramach swoich ustawowych 
zadań może udzielić, aby rolnikom żyło i gospodarowało się lepiej.

Podczas spotkania rolnicy wysłuchali kilku merytorycznych wykładów 
oraz wzięli udział w dyskusji na temat najważniejszych problemów funkcjo-
nowania rolnictwa.

Spotkanie z rolnikami 
w Godowie

23 lutego br. w ośrodku kultury w Godowie odbyło się spo-
tkanie informacyjno – promocyjne dotyczące zasad udzielania 
wsparcia rolnikom.
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W listopadzie 2010 roku diagnozowano w gimnazjach na terenie powiatu 
wodzisławskiego zainteresowanie kierunkiem plastycznym. Tylko z 6 gim-
nazjów, aż 116 uczniów z obecnych klas III zadeklarowało chęć uczęszcza-
nia do szkoły plastycznej, jeżeli taka powstanie w powiecie wodzisławskim. 
Także uczniowie klas I i II wykazali chęć uczęszczania w przyszłości do 
takiej szkoły.

Natomiast w lutym na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 
zatwierdził plany naborowe do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
zawierające zupełnie nowe propozycje edukacyjne. I tak obok planu uru-
chomienia Liceum Plastycznego, które ma funkcjonować w ramach Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, w Zespole Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich uruchomiona zostanie „klasa mundurowa” oraz 
klasa „zarządzania kryzysowego”.

Klasa mundurowa to propozycja dla absolwentów gimnazjów (dziewcząt 
i chłopców), którzy: 

- marzą o służbie w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej itp.,
- chcą spędzić 3 lata liceum maksymalnie aktywnie, uczestniczyć w zaję-

ciach dodatkowych, obozach sportowych,
- nauczyć się dyscypliny, porządku, odpowiedzialności,
- nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz technik samoobrony,
- chcą wzmocnić kondycję fizyczną i ocenić swoje możliwości podczas 

testów sprawnościowych podobnych do egzaminów do służby w wojsku i 

Nowości edukacyjne w Powiecie Wodzisławskim
Podczas styczniowej sesji  Radni Powiatu Wodzisławskie-

go  głosowali nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego poro-
zumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat 
Wodzisławski szkoły artystycznej pod nazwa Liceum Pla-
styczne w Wodzisławiu Śl. 

policji,
-pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na inne kie-

runki studiów-jeżeli zmienią zainteresowania (liczba godzin przedmiotów 
ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach).

Uczniowie klasy mundurowej będą się uczyć w zakresie rozszerzonym 
geografii, historii i języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie będą mogli 
chodzić na zajęcia dodatkowe i do szkoły w mundurach, a także brać udział 
w zajęciach weekendowych, obozach sportowych i wycieczkach (np. jed-
nostka wojskowa, straż pożarna)

Klasa „zarządzania kryzysowego” to z kolei propozycja dla absolwentów 
gimnazjów (dziewcząt i chłopców), którzy:

- są zainteresowani problemami bezpieczeństwa publicznego w sytu-
acjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia po-
rządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,

- marzą o pracy w administracji państwowej i samorządowej oraz przed-
siębiorstwach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 
(wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących: zarządzania, bezpie-
czeństwa, umiejętnego radzenia w sytuacjach kryzysowych, opracowania 
i użytkowania systemów informatycznych)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w przypadku klasy za-
rządzania kryzysowego to informatyka, WOS, j. niemiecki. Zajęcia dodatko-
we jak dla klasy mundurowej.

Ponadto na wniosek Kompanii Węglowej Dyrektora Centrum Wydo-
bywczego Południe oraz Dyrektorów ds. Pracy KWK Chwałowice i KWK 
Marcel w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 
Gałczyńskiego uruchomione zostaną kierunki zasadniczej szkoły zawodo-
wej kształcące w profesjach ślusarz i elektryk. Absolwenci tych kierunków 
zostaną objęci przez Kompanię Węglową gwarancją pracy w należących do 
Kompanii zakładach wydobywczych.

Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisław-
skiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu 
było zawiązanie lokalnego partnerstwa oraz opracowanie Strategii Za-
rządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego. Dlatego 
w strategii zamieszczono cele i kierunki umożliwiające lokalnym firmom 
wpisanie się w procesy transformacji gospodarczej.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu wodzisławskiego stanowiła 
główny obszar badawczy projektu, który obejmował podstawowe czynniki 
wpływające na zmianę struktury gospodarczej powiatu, takie jak: perspekty-
wy rozwoju firm, kierunki zmian i trendy rozwojowe, jakość kapitału ludz-
kiego oraz wpływ powiatów sąsiednich na gospodarkę ziemi wodzisławskiej.

Jednym z zasadniczych wyzwań, a równocześnie kryterium dla określe-
nia skuteczności wdrażania strategii zmiany gospodarczej było zaangażowa-
nie w ten proces podmiotów lokalnych, takich jak samorządy, organizacje 
pozarządowe, związki zawodowe, a w szczególności przedsiębiorców z te-
renu powiatu wodzisławskiego. Właśnie przedsiębiorstwa są głównymi pod-
miotami kreowania zmiany gospodarczej na naszym terenie, a ich działania 
powinny być wspierane przez sektor samorządowy i obywatelski.. Przyjęto 
sześć priorytetów strategicznych: P1. Zdolność do zmian w firmach; P2. 
Biznesowe sieci współpracy powiatu; P3. Powiatowe potencjały zmiany; P4 
Międzysektorowe sieci współpracy powiatu; P5. Potencjały w otoczeniu na 
rzecz zmiany; P6 Współpraca z otoczeniem na rzecz zmiany. Wymienione 

Projekt „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla 
rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” 

Starostwo Powiatowe wspólnie z firmą CTC Polska Sp. z o.o. 
jest na etapie końcowym (IV.2009 – III.2011) realizacji projektu 
„Impuls do zmian”. 

priorytety strategiczne określają na jakich zagadnieniach należy skupić uwa-
gę kreując zmianę gospodarczą w powiecie. Poniżej niektóre z wypracowa-
nych projektów mających na celu wdrożenie zmiany gospodarczej: 

1.Promocja nowoczesnych metod zarządzania w firmach i ich wpływ na 
efektywność działania.

2.Organizacja targów budowlanych.
3.Centrum logistyczne.
4.Promocja zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pra-

cy.  
5.Promocja wśród młodzieży powiatu możliwości kształcenia w nowych 

oraz przyszłościowych kierunkach.
6.Rozwój e-learningowej oferty kształcenia w powiecie wodzisławskim.
7.System informacji przestrzennej.
8.System komunikacji między instytucjami wpływającymi na kształto-

wanie lokalnego rynku pracy.
9.Współpraca instytucji obsługujących przedsiębiorców na rzecz popra-

wy warunków obsługi biznesu w powiecie (zakładanie i obsługa przedsię-
biorstw). 

10.Branżowe spotkania biznesowe, Spotkania „Biznesu z nauką”.
11.Wydanie informatora turystycznego powiatu wodzisławskiego – 

atrakcje turystyczne, baza noclegowa, baza gastronomiczna.
12.Wspólna promocja inwestycyjna gmin powiatu wodzisławskiego.
Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z dokumentem Strate-

gii Zarządzania Zmianą Gospodarczą znajdują się na stronie internetowej  
www.impulsdozmian.pl. 
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Jak organizowane są loterie SMS? 
Kilku operatorów telekomunikacyjnych reklamowało loterie SMS PRE-

MIUM w ogólnodostępnych mediach kusząc ogromną wygraną lub atrakcyjny-
mi samochodami. Aby przystąpić do loterii należało wysłać jeden SMS na po-
dany numer, tym samym wyrażając zgodę na codzienne otrzymywanie płatnego 
SMS-a na numer telefonu konsumenta z informacją o ewentualnej wygranej. 
Aby przerwać loterię trzeba było wysłać SMS-a na wskazany numer. Ofiarami 
takiej loterii padały najczęściej osoby starsze lub dzieci, które w porę nie zare-
agowały na otrzymywane SMS-y od operatorów i dopiero po zapoznaniu się 
z fakturą uświadamiały sobie, że uczestniczyły w loterii i jakie koszty z tego 
tytułu poniosły.

Inny przykład organizowania loterii SMS to przysyłanie konsumentom 
SMS-ów, z treści których jednoznacznie wynika, że adresat SMS-a wygrał na-
grodę gwarantowaną i w celu odebrania wygranej należy zgłosić swoją goto-
wość do jej odbioru wysyłając SMS-a (często bezpłatnego) na wskazany numer. 
W niektórych przypadkach w takich SMS-ach nie było informacji o kosztach 
jego wysłania ani namiarów na regulamin loterii. W takich sytuacjach mogło 
dojść do naruszenia prawa przez organizatorów loterii poprzez wprowadzanie w 
błąd uczestników loterii. Nie tylko osoby, które zdecydowały się wziąć udział 
w konkursie i wysłały SMS-owe zgłoszenie, dostawały od organizatora tego 
rodzaju wiadomości. Były one wysyłane także do tych osób, które nie zgłosiły 
swojego udziału, a znajdowały się m.in. w bazach operatorów.

Organizatorzy loterii SMS-owych wykorzystują przyzwyczajenie użytkow-
ników telefonów komórkowych do uczestnictwa w głosowaniach na swoich 
ulubionych kandydatów podczas różnych koncertów i innych programów roz-
rywkowych pokazywanych w telewizji. Należy pamiętać, że wysyłając SMS na 
numer rozpoczynający się cyfrą 7 lub 9 trzeba liczyć się z kosztami. Po numerze 
SMS-a PREMIUM można stwierdzić jego cenę, gdzie jedna cyfra po siódemce 
lub dwie cyfry po dziewiątce, to przybliżona cena wiadomości SMS o podwyż-
szonej opłacie. Jeśli widzimy rozbieżność pomiędzy informacją o cenie, a wy-
sokością jaką możemy ustalić na podstawie numeru to miejmy świadomość, że 
sprzedawca usługi nie jest uczciwy. Poza tym cena za jeden SMS powinna być 
umieszczona w widocznym miejscu tak jak i namiary na regulamin loterii. Aby 
zabezpieczyć swój interes przed wysłaniem SMS-a powinniśmy zapoznać się z 
regulaminem loterii lub innej usługi płatnej za pośrednictwem SMS PREMIUM.

Uwaga na loterie i inne usługi płatne SMS-ami PREMIUM
Użytkownicy telefonów komórkowych zasypywani są reklamami nakłaniającymi do udziału w loteriach i konkursach SMS-

-owych. Sposoby, na jakie wpadają firmy organizujące takie loterie, są bardzo różne. Wszystkie one mają na celu wyciągnięcie 
niemałych pieniędzy od uczestników takich loterii.

Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z wysokością 
faktury za telefon?

Należy złożyć reklamację takiej faktury do swojego operatora telekomuni-
kacyjnego oraz do organizatora loterii. Możemy żądać zwrotu opłaty za SMS-y 
PREMIUM. W przypadku odmowy pozostaje dochodzenie swoich roszczeń w 
postępowaniu sądowym. Operatorzy zazwyczaj umywają ręce od loterii SMS-
-owych informując, że reklamacje powinny być wyłącznie kierowane do orga-
nizatorów loterii. Z takim stanowiskiem nie zgadzają się Urząd Komunikacji 
Elektronicznej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UKE umie-
ścił na stronie internetowej www.uke.gov.pl informator jak chronić się przed 
nieuczciwymi konkursami i loteriami SMS-owymi oraz apel prezesa UKE w 
sprawie konkursów i loterii SMS. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
prowadzi postępowania wyjaśniające mające na celu stwierdzenie czy organiza-
torzy usług płatnych przez SMS PREMIUM łamią prawo. Prezes UOKIK wydał 
już dwie decyzje nakładając kary finansowe na przedsiębiorców.

Czy pułapki SMS-owe czyhają wyłącznie na 
uczestników loterii? 

Okazuje się, że niekoniecznie. Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów w Wodzisławiu Śląskim wpłynęła skarga na dostawcę gry na telefon 
komórkowy. Okazało się, że gra, która była reklamowana jako bezpłatna dla 
uczestnika, kryła w sobie różne możliwości polepszające jej grywalność. Opcje 
polepszające grę dostępne są dopiero po wysłaniu płatnych SMS-ów PREMIUM 
wartych nawet 9 zł za SMS-a. Uczestnik gry dopiero po otrzymaniu faktury za 
telefon dowiedział się ile była warta zabawa rzekomo bezpłatną grą. W tym 
przypadku operator telekomunikacyjny stanął na wysokości zadania i anulował 
połowę wysokości rachunku, zaś dostawca gry odmówił uznania jakiegokol-
wiek roszczenia konsumenta powołując się na dostępny w internecie regulamin 
gry. W tej sprawie rozważa się powiadomienie UOKIK o postępowaniu dostaw-
cy gry, jako praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Uważajmy także na inne usługi płatne SMS PREMIUM. Przykład, kiedy 
firma, która w internecie oferowała usługę polegającą na obliczeniu daty śmier-
ci, wprowadzała konsumentów w błąd nie informując rzeczywistych kosztach 
usługi płatnych SMS-em PREMIUM. Konsumenci nie mogli zapoznać się z 
regulaminem usługi, nie wiedzieli także, gdzie mogli składać reklamacje.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - Dariusz Kalemba

W skali kraju, spośród ponad 300 Powiatów, znalazł się na wysokim – 43 
miejscu. Ten wynik, to awans aż o 198 miejsc w stosunku do 2009 roku. 
Ranking organizowany jest przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku 
i jest jedynym rankingiem samorządów zarządzanym na bieżąco przez eks-
pertów w trybie on - line. Oceniają oni samorządy według kilkudziesięciu 
kryteriów dotyczących działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, roz-
wiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego, rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
i obywatelskiego, umacniania systemów zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji, promocji rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecz-
nej, wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocji rozwiązań 
ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracy krajowej i międzynaro-
dowej, a także działań promocyjnych. Kolejność w Rankingu uzależniona 
jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i wy-
ników uzyskanych w ocenianych obszarach działalności.

IV miejsce w Województwie 
Śląskim dla Powiatu 

Wodzisławskiego
W 2010 roku Powiat Wodzisławski uzyskał w Rankingu Gmin 

i Powiatów najlepszy wynik od lat. Powiat Wodzisławski zakoń-
czył rywalizację zajmując 4 miejsce w województwie śląskim (16 
625 punktów) i wyprzedził tym samym m.in. Powiat Zawierciań-
ski, Mikołowski oraz Gliwicki. 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 2 marca br. przyznał 
dotacje w otwartym konkursie ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie 
projektów na realizację w 2011 r. zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 
zakresie kultury, kultury fizycznej i pobudzania rozwoju lokalnego.

W zakresie kultury złożono 5 ofert. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Wodzi-
sławskiego dwie z nich otrzymały dofinansowanie:
1.  Grupa Artystyczna “Konar” z siedzibą w Rydułtowach 
 Tytuł zadania: „ Powiat Wodzisławski oczami artystów”,
 przyznana kwota dotacji: 5 000,00 zł.
2.  Stowarzyszenie „Grupa Inicjatyw Twórczych” z siedzibą w Rydułtowach
 Tytuł zadania:„Organizacja Konwentu z grą terenową Fort Larp 2011”,
  przyznana kwota dotacji: 5 450,00 zł.

W zakresie kultury fizycznej złożono 11 ofert. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego cztery z nich otrzymały dofinansowanie:
1.  Klub Sportowy FORMA Wodzisław Śląski
 Tytuł zadania: Festiwal Biegowy 2011 o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego, 

przyznana kwota dotacji: 5 000,00 zł.
2.  Młodzieżowy Klub Sportowy “ZORZA” Wodzisław Śląski
 Tytuł zadania: Przygoda z siatkówką, przyznana kwota dotacji: 5 000,00 zł
3. Fundacja na Dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia z siedzibą w Wodzi-

sławiu Śląskim
 Tytuł zadania: „IX Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych”, 
 przyznana kwota dotacji: 5 000,00 zł
4.  Klub Sportowy „Wicher Wilchwy” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 Tytuł zadania: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych,
 przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł

W zakresie pobudzania rozwoju lokalnego złożono 2 oferty. Zgodnie z decyzją 
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego żadna z nich nie otrzymała dofinansowania

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 
przyznał dotacje



www.powiatwodzislawski.pl
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Bal maskowy w CzyżowicachPowiatowy Festiwal Kolęd 
i Pieśni Bożonarodzeniowych

II Mistrzostwa Powiatu Wodzisławskiego 
w Narciarstwie Zjazdowym

Więcej informacji o powyższych imprezach można znaleźć na www.powiatwodzislawski.pl


