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Oddaję w Państwa ręce kolejny numer „Wieści 

Powiatu Wodzisławskiego” z nadzieją, iż znajdą w 

nim Państwo wiele ciekawych dla siebie informa-

cji.

Podczas  jednego  ze styczniowych posiedzeń Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego podjął decyzję, aby w budynku po byłym Oddziale 

Chorób Wewnętrznych II („Stary szpital”)  w Wodzisławiu Śląskim 

przy ul. Wałowej 30 uruchomić Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności. Uważamy bowiem, że tego typu instytucja w 

naszym powiecie jest bardzo potrzebna. Na dzień dzisiejszy osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny, aby załatwić sprawy związane z uzy-

skaniem orzeczenia muszą jeździć do Rybnika. Nikomu nie trzeba 

tłumaczyć, że jest to kłopotliwe i kosztowne, a ze względu na kolejki 

– często trwa zbyt długo. Obecnie wyłaniamy wykonawcę remontu 

budynku. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze pod koniec tego roku 

w powiecie wodzisławskim ruszy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-

sprawności.

To jednak nie jedyna nowość. Do tego samego budynku planuje-

my bowiem przenieść z Gorzyc i Syryni mieszkania usamodzielnień 

wychowanków Powiatowego Domu Dziecka oraz Warsztaty Tera-

pii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszek. W niedalekiej przyszłości 

chcemy też, aby w samym centrum Wodzisławia Śl. w kompleksie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie urządzone zostały gabinety 

rehabilitacyjne [dostępne dla mieszkańców].

Jak więc widać, Powiat Wodzisławski przywiązuje dużą wagę do 

rozwoju sieci oparcia dla osób i rodzin, które  potrzebują wsparcia. 

W ciągu niespełna 12 lat istnienia samorządu powiatowego stwo-

rzyliśmy prawdziwy system pomocy społecznej, na który składa się 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., dwa domy 

pomocy społecznej (w Wodzisławiu Śląskim i w Gorzycach), dwa 

warsztaty terapii zajęciowej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Per-

ła”, świadczący pomoc osobom dotkniętym zaburzeniami psychicz-

nymi i ich rodzinom, Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, 

działający na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych, Powiatowy 

Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiato-

wy Dom Dziecka oraz Zakład Aktywności Zawodowej, który daje 

zatrudnienie 15 osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Ważną instytucją, szczególnie dla rodzin z nie-

pełnosprawnymi dziećmi, jest także Zespół Placówek Szkolno – Wy-

chowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., na który składa 

się sześć placówek szkolnych dla ponad 300 dzieci i młodzieży nie-

pełnosprawnych intelektualnie.

Podsumowując system pomocy społecznej powiatu wodzisław-

skiego to prawie pół tysiąca miejsc w stacjonarnych formach po-

mocy, drugie tyle udzielonych porad w ramach Punktu Interwencji 

Kryzysowej, ponad czterysta rozpatrzonych pozytywnie wniosków 

osób niepełnosprawnych o pomoc w likwidacji barier lub dofinanso-

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego,

waniu do turnusu rehabilitacyjnego, niemal sześćdziesiąt skierowań 

do ośrodka wsparcia „Perła”, ponad trzysta osób objętych pomocą 

w ramach projektów unijnych. Te dane ilustrują tylko fragment dzia-

łalności powiatu, zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiamy w 

naszych działaniach dobro człowieka.

Możemy się poszczycić tym, że na uruchomienie i działalność 

znacznej liczby powiatowych placówek pomocy społecznej pozyska-

liśmy środki zewnętrzne. Warsztaty terapii zajęciowej i ZAZ w więk-

szości finansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, a domy pomocy społecznej oraz ośrodki wspar-

cia – ze środków budżetu państwa. Trudno też zliczyć środki jakie 

w ostatnich latach udało się pozyskać w ramach różnych projektów 

finansowanych przez Unię Europejską, Ministerstwo Pracy i Polity-

ki Społecznej i inne instytucje. Obecnie największymi realizowany-

mi inicjatywami są projekty PCPR w Wodzisławiu Śląskim: „Dobry 

Start” i „Świadomy Obywatel” – obydwa finansowane ze środków 

unijnych. Ten drugi projekt – wdrażany w partnerstwie z Towarzy-

stwem Miłośników Rydułtów – daje wszystkim mieszkańcom powiatu 

możliwość bezpłatnego skorzystania z porad prawnych i obywatel-

skich w jednym z trzech uruchomionych biur: w Gorzycach, Ryduł-

towach i Wodzisławiu Śląskim. W ten sposób nie tylko zapewniamy 

profesjonalną pomoc mieszkańcom powiatu, którzy tego potrzebują, 

ale zapewniamy miejsca pracy dla naszych wykwalifikowanych kadr.

Od razu pragnę też zapewnić, że Powiat Wodzisławski dba o 

wysoką jakość oferowanych usług, co wielokrotnie zostało doce-

nione nawet przez władze centralne. Dyrektor Powiatowego Spe-

cjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim, będącego jedną z trzech tego typu placówek 

w województwie śląskim, a jedną z 34 w Polsce, w uznaniu za do-

tychczasowe zaangażowanie, wziął  udział w niedawno zorganizo-

wanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów spotkaniu robo-

czym z Premierem Donaldem Tuskiem. Nieco wcześniej zaproszenie 

na uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego wystosował do 

pracowników Ośrodka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Z pew-

nością nie wszyscy Państwo też wiedzą, że prawdopodobnie najstar-

sza mieszkanka powiatu, licząca 103 lata pani Alicja, mieszka w… 

Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. W samym Domu mieszka aż 

87 osób w wieku co najmniej osiemdziesięciu pięciu lat. 

Wszystko to sprawia, że system pomocy społecznej powiatu wo-

dzisławskiego – nie boję się użyć tego sformułowania, należy do jed-

nych z wyróżniających się w województwie śląskim i stanowi wzór 

godny do naśladowania przez innych.

Szanowni Państwo,
Składam Państwu życzenia ciepłych, pełnych radosnej nadziei 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także słonecznych spotkań 
z budzącą się do życia przyrodą

Starosta Powiatu Wodzisławskiego
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W marcu odbyło się pięć posiedzeń Zarządu, podczas których zdecydowano 
m.in. o:
1. Udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu kultury, 

kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia. 
2. Ogłoszeniu konkursu na logo Powiatu Wodzisławskiego, w którym nagroda 

wynosi 2.000 zł.
3. Przyznaniu dofinansowania ze środków budżetu Powiatu na rok 2011 z za-

kresu ochrony środowiska dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-
-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. (dawniej Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy) na realizację projektu pn.: „Przyrodnicza ścieżka poznawcza 
Galgenberg”, a także dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. na 
realizację XIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla Szkół Gimnazjal-
nych i Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego.

4. Skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wo-
dzisławskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

5. Ogłoszeniu kolejnego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2011 roku w zakresie kultury, 
ochrony i promocji zdrowia oraz pobudzania rozwoju lokalnego,

6. Zawarciu porozumienia z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pra-
cy w Katowicach w sprawie utworzenia Młodzieżowego Centrum Kariery 
w Wodzisławiu Śląskim, którego zadaniem będą działania na rzecz poprawy 
startu zawodowego młodzieży.
Zarząd Powiatu wyraził także zgodę na przeprowadzenie postępowań w celu 

wyłonienia wykonawców następujących inwestycji:
1) remontu kapitalnego sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. 

Oskara Langego w Wodzisławiu Śl.,
2) modernizacji pomieszczeń sanitarno – higienicznych w Zespole Placówek 

Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (daw-
niej SOSW), 

3) realizacje termomodernizacji Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Wodzisławiu Śląskim.
W dalszej części sesji radni powiatu dokonali podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania powiatu w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Decyzją Zarządu 
PFRON w 2011 r. powiatowi wodzisławskiemu przyznano kwotę 1.483.752, tj. o 
około 15% mniej niż w stosunku do 2010 r. Z tej kwoty 1.328.752 zł radni posta-
nowili zabezpieczyć na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, m.in.: dofinansowanie warsztatów terapii za-
jęciowej w Wodzisławiu Śląskim i Gorzycach, dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusy 
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, likwidację barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz wsparcie finanso-
we zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zlecanych fundacjom i 
organizacjom pozarządowym.

Z kolei pozostałą kwotę, tj. 155.000 zł, zagospodaruje Powiatowy Urząd 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej. 
Wśród najważniejszych z nich należy wymienić przyznawanie osobom niepeł-
nosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej, do-
konywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnospraw-
nych, a także finansowanie wydatków na aktywne formy walki z bezrobociem 
wśród niepełnosprawnych.

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności w 2010 r. Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i powiatowych 
jednostek pomocy społecznej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu 
Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim. Zainteresowaniem radnych cieszyła 
się szczególnie przedstawiona przez Dyrektora PCPR, Irenę Obiegły, prezenta-
cja ilustrująca ubiegłoroczną działalność. Na zakończenie jej wystąpienia radny 
Stanisław Małecki jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Wieści z sesji
Ostatnia sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego miała miej-

sce 31 marca 2011 r. W pierwszej jej części Starosta Tadeusz 
Skatuła przedstawił Radzie sprawozdanie z działalności Za-
rządu Powiatu Wodzisławskiego pomiędzy sesjami Rady.

wraz z Przewodniczącym Rady Eugeniuszem Wala podziękowali obecnym na 
sali kierownikom powiatowych jednostek pomocy społecznej za ich codzienny 
trud i zaangażowanie, dzięki którym system pomocy społecznej powiatu wodzi-
sławskiego postrzegany jest w województwie jako jeden z najlepszych.

Podczas sesji Rada wytypowała także dwóch przedstawicieli do składu Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku. Zasiądą w niej Grzegorz Kamiński i Adam 
Krzyżak.

W związku ze zmniejszeniem w 2011 r. kwoty bazowej, od której m.in. zale-
ży wysokość diet, radni skorygowali procentowe stawki diet i potrąceń obowią-
zujących w Radzie Powiatu Wodzisławskiego. Zgodnie z przyjętą uchwałą diety 
w stosunku do 2010 r. wzrosły od 6 zł do 192 zł w zależności od stanowiska w 
radzie. 

Wśród innych ważniejszych kwestii poruszonych podczas sesji należy wy-
mienić m.in. zapowiedź, że w najbliższym czasie zostaną zmienione godziny 
pracy Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tak, aby bardziej 
odpowiadały potrzebom mieszkańców i inwestorów. Wstępnie Starosta Tadeusz 
Skatuła zadeklarował, że Wydział będzie pracować dłużej w czwartki, a krócej 
w piątki.

Największe emocje wzbudziła kwestia budowanych w powiecie wodzisław-
skim stacji bazowych telefonii komórkowej. W związku z licznymi zapytaniami 
oraz złożonymi interpelacjami radnych Starosta Tadeusz Skatuła wygłosił bar-
dzo szczegółowe oświadczenie, wyjaśniając punkt po punkcie wszelkie kwestie 
poruszane na łamach prasy i przez radnych.

- Informuję, że Starosta Wodzisławski zrobił w kwestii pozwoleń na budo-
wę stacji bazowych telefonii komórkowych to, co nakazywały mu w tej kwestii 
przepisy prawa. Więcej zrobić nie mogłem, bowiem zgodnie z art. 7 Konstytucji 
RP organ władzy publicznej działa w oparciu i w granicach prawa – podkreślił 
Starosta, rozpoczynając wystąpienie.

Starosta tłumaczył, że każdorazowe wydanie pozwolenia na budowę stacji 
bazowych telefonii komórkowej jest poprzedzone dogłębnym przeanalizowa-
niem wniosku inwestora pod kątem jego zgodności z prawem.

- Chcę powiedzieć, że starosta jest ostatnim ogniwem w łańcuszku różnego 
rodzaju pozwoleń, decyzji i uzgodnień, jakie często musi zdobyć inwestor. Jeżeli 
władze gmin wydadzą decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu albo decyzje środowiskowe Starosta nie może już nic zrobić, aby zapobiec po-
wstaniu masztów – powiedział Starosta, odnosząc się do zarzutów, że o budowie 
stacji bazowych nie są lub nie były informowane władze gmin.

Starosta zwrócił uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jeżeli inwestor 
dopełni wszelkich formalności starosta nie ma możliwości odmowy wydania po-
zwolenia na budowę. Dotyczy to wszelkiego rodzaju budów i instalacji, które 
wymagają uzyskania pozwolenia, np. budynków mieszkalnych, garaży itp.

Starosta omówił także wszystkie etapy wydawania pozwolenia na budowę 
stacji w Turzy Śląskiej, podając daty, treści i symbole dokumentów, które wcze-
śniej wydały inne podmioty zajmując się stacjami, w tym. m.in. wójt Gorzyc, 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wojewoda Śląski, Powiatowy In-
spektor Sanitarny czy Marszałek Województwa Śląskiego. Tłumaczył także jak 
przepisy prawa regulują kwestie stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na 
budowę. Starosta odniósł się także do zarzutów, że decyzję w sprawie nadajnika 
sieci Play w Turzy Śl. podjęto „po cichu, jeszcze przed wyborami”:

- Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii 
komórkowej wraz z przyłączem energetycznym dot. instalacji w Turzy Śl. przy ul. 
Mszańskiej 1a zostało wszczęte na wniosek inwestora – P4 Sp. z o.o. w Warsza-
wie (operatora sieci Play) z dnia 24 maja 2010 r. i zostało zakończone decyzją z 
dnia 23 września 2010 r. Trwało zatem cztery miesiące. 

Starosta tłumaczył także dlaczego w wydanym wcześniej przez Starostwo Po-
wiatowe w Wodzisławiu Śl. komunikacie informowano o możliwości składania 
skarg do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach:

- Informując o tym, że podmiotem właściwym do zgłaszania skarg i wniosków 
dot. funkcjonowania urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, w tym 
nadajników telefonii komórkowej i ich oddziaływania na zdrowie ludzi jest Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zwracaliśmy uwagę, że zgodnie z zasa-
dami postępowania administracyjnego (a na takich zasadach odbywa się skarga 
do PWIS) z wnioskiem/ skargą do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sa-
nitarnego mogą wystąpić tylko mieszkańcy, ponieważ to oni z faktu funkcjonowa-

cd. na stronie 4
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nia stacji bazowych w pobliżu miejsc zamieszkania wyciągają określone wnioski. 
Ponadto należy nadmienić, że badania pól elektromagnetycznych odbywają się 
w mieszkaniach i budynkach osób prywatnych i tylko ich użytkownicy mogą je 
udostępnić dla celów badań. Nie może tego w ich imieniu zrobić Starosta.

Dodał także, że starosta jest organem któremu operator musi przedłożyć wy-
niki badania poziomu pól (w ramach zgłoszenia instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne) dopiero od 1 stycznia 2011 roku. Wcześniej tym organem 
był Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach oraz Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 152 ust. 4 operatorzy nowych 
instalacji zobowiązani są dostarczyć Staroście wyniki badania poziomu pól elek-
tromagnetycznych przed planowanym uruchomieniem instalacji. Z kolei w przy-
padku instalacji już istniejących podmioty je prowadzące obowiązane są dostar-
czyć wyniki w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku, tj. do dnia 30 
czerwca 2011 r., co wynika z art. 152 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

- Mimo to, zaniepokojony doniesieniami prasy, zwróciłem się do operato-
rów korzystających z obiektów w Turzy Śląskiej z prośbą o zajęcie stanowiska 
w sprawie oddziaływania nadajników na zdrowie ludzi. Zgodnie z przekazanymi 
sprawozdaniami (dla anten sieci Plus – z dnia 8 lipca 2010 r.; dla anten sieci 
Play – z dnia 9 lutego 2011 r.) z wyników pomiarów pól elektromagnetycznych 
wszystkie instalacje antenowe w Turzy Śląskiej przy ul. Mszańskiej 1 i Mszańskiej 
4a są bezpieczne, tj. wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego 
nie przekraczają wartości granicznych strefy bezpiecznej. Należy przy tym dodać, 
że badania pól dla anten Plusa przeprowadzono przy włączonych nadajnikach 
Ery – wyjaśniał Starosta.

Wymaga także podkreślenia, że pomiary pól przeprowadzane są przez akre-

dytowane instytucje w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elek-
tromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów.

Kończąc wystąpienie Starosta odniósł się także do kwestii sumowania pól 
elektromagnetycznych wytwarzanych przez nadajniki telefonii komórkowej:

- Wystąpiliśmy w tej kwestii jeszcze na początku 2010 r. do Ministerstwa Śro-
dowiska o opinię odnośnie tego, czy należy sumować wartości pola wytwarzane 
przez anteny. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie z dnia 19 lutego 2010 r., w którym napisano, że zarów-
no przy równoczesnym, jak i w rozłożonym w czasie instalowaniu dwóch różnych 
anten nie ma podstaw prawnych do sumowania równoważnej mocy promienio-
wania izotropowo przez te anteny.

Starosta odniósł się również do zarzutów kierowanych do niego personalnie:
- Chciałbym przypomnieć, że pierwotne pozwolenie na budowę masztu i stacji 

bazowej Polkomtela S.A. (operatora sieci Plus) zostało wydane 28 maja 1999 r. 
Nie można więc zatem adresować pretensji w tym zakresie do mnie, ponieważ 
w tym czasie nie zajmowałem żadnego stanowiska w Starostwie Powiatowym w 
Wodzisławiu Śl.

Na zakończenie Starosta poinformował, że z uwagi na odwołanie mieszkań-
ców od decyzji odmawiającej uchylenia pozwolenia na budowę stacji bazowej 
operatora sieci Play – a stało się tak, ponieważ wznowienie postępowania wnio-
sły osoby, nie będące stronami postępowania, cała dokumentacja została przeka-
zana Wojewodzie Śląskiemu, który sprawę rozstrzygnie.

Starosta przyznał także, iż podobnie jak mieszkańcy powiatu wodzisławskie-
go z zainteresowaniem oczekuje na odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelacje 
posła Adama Gawędy.

Wieści z sesji cd. ze strony 3

Panie Przewodniczący rozpoczęła się kolejna kaden-
cja Rady Powiatu, dla Pana już trzecia, jako Przewodni-
czącego Rady Powiatu. Czy wprowadził Pan jakieś zmia-
ny w pracy Rady Powiatu tej kadencji?

W tej kadencji Rady Powiatu zmniejszyliśmy ilość
 komisji-obecnie jest ich sześć. Po powołaniu wszystkich 

komisji zorganizowałem spotkanie z ich przewodniczącymi. 
Celem tego spotkania było uzgodnienie zasad współpracy ko-

misji pomiędzy sobą i przewodniczącym Rady. Na spotkaniu poruszono m.in. kwestie 
interpelacji składanych przez radnych. Przewodniczący komisji wnioskowali, abym 
odpowiedzi Zarządu na interpelacje radnych skierował dodatkowo do wiadomości 
komisji zajmującej się daną tematyką tak, aby członkowie komisji mogli na bieżąco 
śledzić sprawy toczące się w Powiecie. Przykładowo, jeżeli radny złoży interpelację 
w sprawie dróg otrzyma ją również do wiadomości komisja infrastruktury, czyli komi-
sja zajmująca się tą tematyką. 

Jako Przewodniczący będę również uczestniczył w posiedzeniach komisji, których 
nie jestem członkiem. Dzięki temu będę mógł być do dyspozycji radnych oraz na bieżą-
co śledzić i zajmować się sprawami ważnymi dla Powiatu.

Osobiście rolę przewodniczącego podczas sesji odbieram jako rolę moderatora-
-mam swoje poglądy, ale ich nie ujawniam, jestem neutralny, po to, żeby nie doprowa-
dzać do zaostrzenia dyskusji, ponieważ mogłoby to prowadzić np. do skłócenia Rady, 
a na tym mi najmniej zależy. 

Jakie obowiązki wiążą się z pełnioną przez Pana funkcją i jaka jest odpowie-
dzialność Pana, jako Przewodniczącego?

Obowiązki Przewodniczącego określa Statut Powiatu Wodzisławskiego. Przewod-
niczący Rady Powiatu:

- reprezentuje Radę na zewnątrz,
- stoi na straży praw i godności Rady,
- ustala porządek obrad sesji Rady i prowadzi jej obrady,
- czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady,
- udziela radnym niezbędnej pomocy w ich pracy,
- sprawuje pieczę nad porządkiem w czasie posiedzeń Rady oraz wydaje stosowne 

zarządzenia porządkowe – jego decyzje są ostateczne,
- podpisuje podjęte uchwały,
- podejmuje inne czynności wynikające z ustaw oraz Statutu.
Dodatkowo uczestniczę również w uroczystościach oraz spotkaniach, na które za-

praszany jestem jako Przewodniczący Rady Powiatu. Jeżeli sam nie mogę wziąć udzia-
łu, wówczas wyznaczam swojego Zastępcę, żeby reprezentował Radę.  Pełnię również 
dyżury w Biurze Rady i Zarządu, gdzie jestem dostępny dla każdego mieszkańca Po-
wiatu. Każdy radny jest również do dyspozycji mieszkańców. Kontakt można znaleźć na 
stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl .

Rozmowa z Przewodniczącym Rady Powiatu Eugeniuszem Wala
Jak ocenia Pan współpracę poszczególnych ugrupowań?
W tej kadencji Rady Powiatu po raz pierwszy pojawiły się ugrupowania klubów 

partyjnych PO i PIS. Dzięki temu, że w tych ugrupowaniach są radni z poprzedniej 
kadencji, którzy poznali już sposób pracy Rady Powiatu oraz temu, że nowi radni nie 
wykazują chęci uprawiania „walki politycznej”, a zależy im na dobru powiatu - współ-
pracę między ugrupowaniami i ich działalność oceniam pozytywnie. 

Czy może Pan przytoczyć przykłady decyzji lub sytuacji, które były dla Pana 
trudne jako dla Przewodniczącego Rady Powiatu ?

Nie spotkałem się z decyzjami, przed którymi miałbym jakiś opór lub lęk, gdyż za-
wsze wtedy dokładnie analizuję sytuację, zapoznaję się z dostępnymi dokumentami, 
spotykam z zainteresowanymi i podejmuję decyzję. Trudne sytuacje podczas obrad 
sesji mogę podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to te przypadki, kiedy radni mają 
wyrazić zgodę np. na wygaśnięcie mandatu radnemu. Nigdy nie miałem wątpliwości 
jak głosować, ponieważ uważam, że prawa należy przestrzegać.

Druga kategoria to sytuacja, w której zrezygnowałem z prowadzenia obrad jako 
przewodniczący po to, żeby występować jako zwykły radny. Dotyczyło to kwestii reor-
ganizacji szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Podczas obrad tej sesji przekazałem powa-
dzenie obrad wiceprzewodniczącej, ponieważ chciałem zachować przejrzystość spraw. 
Wówczas musiałem pierwszy raz zaakcentować swoje poglądy, a nie chciałem tego 
robić jako przewodniczący, chciałem, aby ktoś miał kontrolę nad moim wystąpieniem. 
Takie zachowanie nie wynikało z faktu, że miałem wątpliwości co do samego głosowa-
nia, ale z faktu, że jako radny powiatowy miałem wątpliwości co do sposobu i jakości 
przedstawianych dokumentów dotyczących tej kwestii.

Jakie kwestie są najważniejsze do rozwiązania przez radnych tej kadencji?
Najważniejszą sprawą w tej kadencji jest rozwiązanie problemów związanych ze 

służbą zdrowia. Aktualnie czekamy na projekty uchwał dotyczące tej kwestii, które 
przedstawi Radzie Zarząd Powiatu. Zdaję sobie sprawę z ważności tego tematu. 

Ze względu na konieczność prowadzenia polityki oszczędnościowej trudno będzie 
zadowolić wszystkich w sprawach takich jak np. zadania inwestycyjne - remonty dróg, 
budowa chodników. Oszczędności w tym roku będą widoczne w każdej dziedzinie. 
Przekonany jednak jestem, że Zarząd ze Starostą na czele podejmie odpowiednie decy-
zje i wszelkie trudne do rozwiązania kwestie zostaną racjonalnie rozwiązane.

Trzeba również podkreślić, że bardzo ważna jest współpraca dwóch osób, Przewod-
niczącego Rady i Starosty. Z mojego punktu widzenia muszę stwierdzić, że współpraca 
w tej kadencji układa się modelowo. Sądzę, że podobnie mysli Pan Starosta Tadeusz 
Skatuła. Spotykamy się średnio raz w tygodniu. Podczas tych spotkań wymieniamy 
się informacjami, omawiamy sprawy dotyczące Powiatu, pracy Zarządu i Rady. Jako 
Przewodniczący Rady jestem na bieżąco informowany o podejmowanych przez Zarząd 
decyzjach. Wszystko to  wpływa korzystnie na współpracę pomiędzy Radą i Zarządem 
co przedkłada się na to, że sprawy Powiatu Wodzisławskiego idą w dobrym kierunku. 
                                                                                                       Dziękuję za rozmowę.
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Ośrodek dysponuje 14 miejscami całodobowego pobytu. Udziela pomocy 
w zakresie interwencyjnym, bytowym  i terapeutyczno – wspomagającym. W 
Ośrodku można również skorzystać z porad prawnych, psychologicznych i wy-
chowawczych.

PSOW jest jedną z trzech tego typu placówek w województwie śląskim i 
jedną z 34 w Polsce. Ośrodek jest finansowany przez budżet państwa w ramach 
Krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zaangażowanie Zespołu PSOW w prowadzenie i wdrażanie działań pro-
filaktycznych na rzecz ograniczania zjawiska przemocy zostało dostrzeżone i 
znalazło swój wyraz w zaproszeniu do wzięcia udziału w spotkaniu roboczym z 
premierem Donaldem Tuskiem. Wyróżnieniem jest także zaproszenie dyrektora 
Ośrodka na uroczyste spotkanie z Prezydentem RP w pałacu prezydenckim z 
okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Powiatowy Ośrodek jest także Ambasadorem kampanii „Dzieciństwo bez 
przemocy” w ramach której prowadzi oddziaływania zachęcające rodziców do 
wychowania dzieci bez przemocy. Obecnie planowane jest otwarcie działań 
warsztatowych dla wszystkich chętnych rodziców.  Zmiany systemowe wyni-
kające z wejścia wżycie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie są podstawą do rozpoczęcia prac nad powstaniem Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Wodzisławskim, a także 
powstaniem Zespołu interdyscyplinarnego na poziomie powiatu. Te działania 
prowadzone są w oparciu o współprace wszystkich instytucji działających na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz instytucji egzekwujących pra-
wo w tym zakresie.

Ośrodek prowadzi grupę korekcyjno – edukacyjną dla osób stosujących 
przemoc. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne polegają na opracowaniu 
planu pracy ze sprawcą przemocy, którego celem jest uświadomienie osobie 

Wspieramy Ofiary Przemocy w Rodzinie
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest placówką 
całodobową, o charakterze ponadlokalnym, udzielającą po-
mocy ofiarom i świadkom przemocy w rodzinie.

stosującej przemoc faktu jej istnie-
nia oraz pomoc w nabyciu umiejęt-
ności kontroli zachowania. Waż-
nym elementem pracy z osobami 
stosującymi przemoc jest zapozna-
nie ich z procesem powstawania 
mechanizmów prowadzących  do 
użycia przemocy. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia  
prowadzi również grupę wsparcia 
dla kobiet dotkniętych przemocą w  

rodzinie, której spotkania odbywają się regularnie w czwartki. Prowadzone są 
również zajęcia profilaktyczne dla dzieci.

Od 2009 roku Ośrodek prowadzi kampanię społeczną  „Biała wstążka” pod 
hasłem TU I TERAZ – PRZEŁAM  PRZEMOC, mająca na celu zatrzymanie 
przemocy wobec kobiet. Ambasadorami akcji są mężczyźni sprzeciwiający się 
przemocy wobec kobiet.

W PSOW organizowany jest również Trening zastępowania agresji - to gru-
pa dla osób, które mają trudności z radzeniem sobie  z uczuciem złości i agresją, 
szukają metod ich wyrażania  poprzez nabywanie umiejętności prospołecznych, 
kontrolę własnej złości i naukę podejmowania dojrzałych moralnie decyzji. 

W ramach współpracy z innymi jednostkami PSOW organizuje warsztaty 
profilaktyczne w szkołach dla dzieci ze szkół powiatu wodzisławskiego, warsz-
taty skierowane do pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szko-
lenia skierowane do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, 
funkcjonariuszy policji i kuratorów zawodowych oraz innych w miarę potrzeb.

W czasie odbywającego się Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw pra-
cownicy Ośrodka udzielają zainteresowanym informacji o tematyce przeciw-
działania przemocy, przedstawiają ofertę PSOW, wskazują miejsca gdzie można 
uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej. 

Wszystkie usługi PSOW świadczone są nieodpłatnie i nie wymagają skie-
rowania.                                                                                                  (PSOW)

Czasami jest tak, że rodzina z uwagi na obowiązki zawodowe, warunki 
mieszkaniowe nie jest w stanie zajmować się swoim chorym członkiem rodziny. 
Wtedy z pomocą idą domy pomocy społecznej, powołane do tego, aby całodo-
bowo świadczyć usługi opiekuńcze. Najlepszym miejscem w naszym powiecie, 
gdzie osoby potrzebujące zostaną otoczone całodobową fachową opieką -  to 
Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach.

W DPS – Gorzyce opiekę znajdą zarówno osoby starsze, jak też osoby nie-
pełnosprawne fizycznie. Przyjmowane są osoby po udarach, zawałach, wyle-
wach, amputacjach.

Dom położony jest na terenie parku. Przepięknie jest tam wiosną i latem, 
kiedy przyroda budzi się do życia, rozkwitają kwiaty i krzewy, jesienią, kiedy 

Dlaczego warto zamieszkać w Domu Pomocy 
Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach?

Każdy człowiek marzy o spokojnej i szczęśliwej starości. Co 
jednak zrobić, kiedy choroba, niepełnosprawność uniemożli-
wiają samodzielne funkcjonowanie, uzależniają nas od opieki 
innych? Wtedy warto się zastanowić nad tym, kto może się 
nami zaopiekować. 

złote liście ścielą się dywanami, zimą, kiedy biały puch pokrywa ziemię. Na 
terenie parku są alejki spacerowe, utwardzone tak, że można spokojnie na nich 
poruszać się osobom na wózkach. Obecność świeżego powietrza, zieleni ko-
rzystnie wpływa na samopoczucie mieszkańców.

Na terenie znajduje się sklepik, poczta i każdy z mieszkańców samodzielnie 
może korzystać z usług pocztowych. W mieszkaniach instalowane są telefony. 
Mieszkańcy płacą tylko za wykonane rozmowy.

Personel Domu posiada wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi. Całodobowo pracują pielęgniarki, które reagu-
ją w razie pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca. Niewątpliwym atutem, 
wyróżniającym Dom w Gorzycach spośród innych jest posiadanie bogato wy-
posażonej bazy rehabilitacyjnej. Rehabilitanci zajmują się usprawnianiem osób. 
DPS Gorzyce Posiada duże sukcesy w przywracaniu sprawności osób po wy-
lewach i udarach. Mieszkańcy nie muszą czekać w kolejce na zabiegi rehabi-
litacyjne. Każdy, kto wymaga rehabilitacji jest od razu kierowany na zabiegi.

Czas wolny jest również dobrze zagospodarowany. Zachęcamy do udziału w 
terapii zajęciowej i imprezach kulturalno-oświatowych. W pracowniach terapii 
zajęciowej mieszkańcy mają możliwość spędzenia wolnego czasu i realizacji 
potrzeb intelektualnych i kulturalnych. Każdy znajdzie tutaj towarzystwo osób 
podobnych do siebie. W sezonie organizowane są wycieczki turystyczne.

 Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest 
Msza Święta oraz inne okolicznościowe nabożeństwa. Ponadto, mieszkańcy 
uczestniczą w organizowanych pielgrzymkach, spotkaniach z okazji Dnia Cho-
rego, spotkaniach z poezją i piosenką religijną. W razie wewnętrznej potrzeby, 
każdy może zwrócić się z prośbą  do kapelana o rozmowę sam na sam.

Zapraszamy do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana 
Pawła II w Gorzycach.                   (DPS Gorzyce)

Jedno z pomieszczeń Powiatowego Ośrod-
ka Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach.
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W Radzie na czteroletnią kadencję zasiedli: pani Irena Kasperek ze Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląski, pani Barbara Woj-
ciechowska ze Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Ryduł-
towach pan Andrzej Wojteczek reprezentujący Stowarzyszenie Diabetyków w 
Wodzisławiu Śląskim, pani Anna Białek z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” z 
Wodzisławia Śl. oraz pani Lucyna Stiel z „Radlińskiej Przystani”.

Nowi członkowie Rady nie tylko reprezentują podmioty statutowo działają-
ce na rzecz osób niepełnosprawnych, ale mają również osobiste doświadczenia 
z problemem niepełnosprawności.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest ciałem opi-
niodawczym i doradczym władz powiatu, funkcjonującym w oparciu o ustawę 
o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz stosowne przepisy 
wykonawcze.

Kadencja Rady trwa 4 lata, a do zakresu jej działania należy m.in.:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób nie-
pełnosprawnych,

Starosta powołał nową Powiatową 
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
 Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła we wtorek 15 

marca 2011 r. spotkał się z członkami nowopowołanej Powia-
towej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest aktywizacja spo-
łeczna i zawodowa osób niepełnospraw-
nych poprzez organizację staży dla 10 
osób niepełnosprawnych (w tym co naj-
mniej 6 kobiet). 

W konferencji udział wzięli  Starosta 
Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Ska-
tuła oraz Burmistrz Rydułtów Kornelia 
Newy. Jako, że przedmiotem konferencji 
było wsparcie osób niepełnosprawnych, 
co jest jednym z kluczowych zadań samo-
rządu powiatowego, wśród obecnych byli 
również  Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
Irena Obiegły, Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim Anna Słotwińska – Plewka oraz przed-
stawiciel Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych.

Podczas konferencji Starosta zapewnił, że troska o osoby niepełnospraw-

3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę po-

wiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Przed spotkaniem z nową Radą starosta wraz z członkiem zarządu powiatu, 

Zbigniewem Seemannem, podziękowali za zaangażowanie i aktywność jej do-
tychczasowym członkom, którzy zainspirowali działania zmierzające do utwo-
rzenia w powiecie wodzisławskim zakładu aktywności zawodowej oraz wy-
tyczali kryteria podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji.

Nowa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Staż dla niepełnosprawnych
W Rydułtowach odbyła się konferencja promująca projekt 

„Zielony staż – program aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w Rydułtowach” realizowany przez ry-
dułtowski Zakład Gospodarki Komunalnej. 

ne zawsze była przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony Powiatu 
Wodzisławskiego.

Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w powiecie wodzisław-
skim tworzą poza PUP i PCPR, dwa warsztaty terapii zajęciowej (w Wodzi-
sławiu Śląskim i Gorzycach), dwa domy pomocy społecznej (w Wodzisławiu 
Śląskim i Gorzycach), Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu 
Śl. (dawniej ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Zakład 
Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Placówek Szkol-
no – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, - A w tym 
roku do grona tych podmiotów prawdopodobnie dołączy jeszcze Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – dodał Starosta.

W dalszej części konferencji Dyrektor PUP w Wodzisławiu Śl. omówiła 
podstawowe problemy w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych na lokal-
nym rynku pracy. Przybliżyła także rodzaje instrumentów wsparcia jakimi dys-
ponuje PUP dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Podkreśliła, 
że pracodawcy przywiązują dużą wagę do tego, czy niepełnosprawność może 
przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

Z kolei Dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły podkreśliła, że Po-
wiat jest aktywny na polu pozyskiwania środków zewnętrznych na cele związa-
ne ze wsparciem osób niepełnosprawnych. Przedstawiła też zebranym założenia 
i efekty realizowanego projektu „Dobry Start”.

Projekt “Zielony staż – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Rydułtowach” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy 
i potrwa od 01 marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

Także na terenie powiatu wodzisławskiego powstało wiele cennych 
inicjatyw mających na celu przywrócenie pamięci o tych wydarzeniach, o 
ludziach, którzy przelewali krew po to, by Śląsk znalazł się w granicach 
odradzającego się państwa polskiego. Zanika wiedza na temat powstań ślą-
skich, nawet w tych miejscowościach, które były bezpośrednio związane z 
potyczką, bitwą. Na szczęście są pomniki, tablice upamiętniające te fakty, są 
publikacje i książki opisujące wydarzenia lat 1919 – 1921. Naszym obowiąz-
kiem jest kultywowanie pamięci o ludziach, o wydarzeniach, które miały 
wpływ na ukształtowanie obrazu współczesnej Polski i Europy. Z tej okazji 
na terenie powiatu wodzisławskiego zaplanowano szereg ciekawych przed-
sięwzięć. Szczegóły na www.powiatwodzislawski.pl

Obchody „Roku Powstań Śląskich” na terenie powiatu wodzisławskiego
W bieżącym roku obchodzimy 90. rocznicę wybuchu III 

Powstania Śląskiego, które przywróciło część Górnego Śląska 
Polsce. Dla uczczenia tego wydarzenia Sejmik Województwa 
Śląskiego postanowił ogłosić rok 2011 „Rokiem Pamięci Po-
wstań Śląskich”. 

Wystąpienie Tadeusza Skatuły Sta-
rosty Powiatu Wodzisławskiego  na 

konferencji

. . . pozostały tylko wspomnienia i żal,

że tak bez winy, nie w boju i często

w tak młodym wieku pozbawiono ich życia.

J. Musioł, „Ślązacy”, Katowice 1987
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W uroczystości wzięli udział 
m.in. Starosta Wodzisławski Tade-
usz Skatuła, Wicestarosta Dariusz 
Prus, Przewodniczący Rady Powiatu 
Eugeniusz Wala, zastępca dyrektora 
ds. medycznych Śląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ Marcin Pakul-
ski oraz kierownictwo Fresenius Ne-
phrocare Polska Sp. z o.o.

Kierownik wodzisławskiej stacji 
dializ Adam Riemel, który poprowa-
dził uroczystość, przedstawił szereg 
danych uzasadniających uruchomie-

nie w powiecie wodzisławskim sta-

W powiecie wodzisławskim 
uroczyście otwarto 

nowoczesną stację dializ
W środę 29 marca 2011 r. na terenie wodzisławskiego szpi-

tala powiatowego dokonano uroczystego otwarcia nowocze-
snej stacji dializ firmy Fresenius Nephrocare, która została 
zbudowana już w 2009 r., ale przez półtora roku walczyła o 
kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia.

cji dializ. Podkreślił też, że wodzisławska placówka jest jedną z najnowocze-
śniejszych i zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie, oferując 
także możliwość dializowania chorych w warunkach domowych. Korzystając 
z okazji podziękował także Staroście Tadeuszowi Skatule i władzom Powiatu 
Wodzisławskiego za zaangażowanie i wsparcie stacji w staraniach o uzyskanie 
kontraktu NFZ.

Starosta wyraził radość, że największy na świecie dostawca usług medycz-
nych dla osób z niewydolnością nerek zdecydował się zainwestować ponad 3 
mln zł w powiecie wodzisławskim - To dla mnie, jako przedstawiciela Samo-
rządu Powiatu, powód do szczególnego zadowolenia. Jest to bowiem dowód na 
to, że Powiat Wodzisławski to solidny i rzetelny partner – powiedział Starosta.

Stacja dializ w Wodzisławiu Śląskim to 15 stanowisk i może dializować 90 
osób. Jako jedyna w powiecie wykonuje wszystkim pacjentom dializy wysoko-
przepływowe z użyciem jednorazowych filtrów dializacyjnych. Placówka pro-
wadzi leczenie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek również za pomocą 
tzw. dializ otrzewnowych. Każdy pacjent, który będzie tego wymagał zostanie 
wyposażony w nowoczesny aparat tzw. cykler, który daje możliwość wykony-
wania automatycznej dializy otrzewnowej w warunkach domowych.

Dla wygody pacjentów w salach umieszczone zostały podwieszane telewi-
zory, które wypełniają czas podczas kilkugodzinnego zabiegu - każdy dializo-
wany otrzyma słuchawki, by nie zakłócać spokoju pacjentów wybierających 
inną formę spędzania czasu podczas dializy. W nowej stacji dializ są także szat-
nie dla pacjentów i personelu, łazienki, sanitariaty, zaplecze socjalne, pomiesz-
czenia magazynowe i techniczne. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Nowa stacja dializ 
w powiecie wodzisławskim.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Tadeusz Skatuła, Wicestarosta Dariusz 
Prus, włodarze ośmiu gmin powiatu oraz członek zarządu Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Podczas spotkania Starosta przedstawił wnioski z prac powołanego zespołu 
do spraw opracowania koncepcji lokalizacji i wyposażenia powiatowego maga-
zynu zarządzania kryzysowego. Starosta omówił trzy lokalizacje wytypowane 
przez zespół: magazyn przeciwpowodziowy gminy Gorzyce w Odrze, magazyn 
Kółek Rolniczych w Bluszczowie oraz magazyn powiatowej straży pożarnej 
ulokowany w obrębie Powiatowego Zarządu Dróg w Syryni. Ze względu na 
położenie i inne uwarunkowania (magazyn w Odrze położony jest na terenie 
zalewowym, zaś magazyn w Syryni ma ograniczoną powierzchnię i są w nim 
przechowywane również inne materiały) zebrani wskazali, jako optymalny 
wybór, magazyn w Bluszczowie. Ustalono, że wspólnie wszystkie gminy oraz 
powiat przystąpią do utworzenia magazynu zarządzania kryzysowego, który 
zabezpieczy niezbędne środki i materiały do wykorzystania w razie wystąpie-
nia klęsk żywiołowych. Ze względu jednak na trudną sytuację finansową oraz 
skomplikowanie sytuacji prawnej związanej ze wspólnie podejmowaną inicja-
tywą uzgodniono, że zadanie zostanie rozłożone na kilka lat. W pierwszym roku 
zostaną podjęte działania na rzecz wyremontowania obiektu i zakupu najbar-
dziej potrzebnego wyposażenia, a w latach następnych magazyn będzie stale 
doposażany.

W dalszej części posiedzenia włodarze podjęli dyskusję dotyczącą funkcjo-
nowania komunikacji publicznej na terenie powiatu w świetle nowej ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym. Starosta, jak i pozostali uczestnicy kon-
wentu podkreślili, że nakłada się na samorządy co raz to nowe zadania, nie prze-
kazując żadnych środków. Omówiono sytuację panującą w poszczególnych 
gminach. Odniesiono się także do przewidywanej całkowitej likwidacji PKS 
w Rybniku, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla południowo – zachodnich 
gmin powiatu. Włodarze gmin z oburzeniem wskazywali na praktyki kierow-
nictwa rybnickiego PKS, polegające na likwidacji kolejnych kursów bez wcze-

Odbyło się drugie posiedzenie 
Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego
Tematem drugiego posiedzenia Konwentu Miast i Gmin 

Powiatu Wodzisławskiego, które odbyło się 1 kwietnia w 
Urzędzie Gminy w Godowie było omówienie koncepcji powia-
towego magazynu zarządzania kryzysowego oraz zagadnienia 
funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie powiatu 
wodzisławskiego. 

śniejszego powiadomienia gmin o takich zamiarach. Miasta zrzeszone w MZK 
w Jastrzębiu-Zdroju zwracały z kolei uwagę na stale rosnące koszty transportu 
zbiorowego, obciążające miejskie kasy.

W efekcie dyskusji ustalono, że władze gmin prześlą Staroście informacje o 
wysokości ich nakładów na transport zbiorowy oraz wskażą najpilniejsze pro-
blemy do rozwiązania w tym obszarze, w szczególności dokonają inwentaryza-
cji połączeń, którym grozi likwidacja.

Dodatkowo na wniosek Starosty Tadeusza Skatuły postanowiono, że na jed-
nym z najbliższych posiedzeń Konwentu omówiona zostanie problematyka lo-
kowania i funkcjonowania na terenie powiatu wodzisławskiego stacji bazowych 
telefonii komórkowej.

Uczestnicy II Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego.

Uczniowie zaczęli oddawać krew po raz pierwszy w 1998r. Nie były to 
jeszcze akcje organizowane w szkole, lecz uczniowie udawali się pod opie-
ką Stanisławy Wieczorek do punktu krwiodawstwa przy ZOZ Nr 1 w Wo-
dzisławiu Śl. W maju 2001 z inicjatywy PCK w Wodzisławiu Śl. zaczęto 
organizować akcje w szkole i tak powstał Szkolny Klub HDK PCK, który 
co roku zgłasza swój udział w Turnieju organizowanym przez Zarząd Rejo-
nowy PCK w Wodzisławiu Śl. zdobywając czołowe miejsca.

W czwartek, 24 marca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym na ho-
norowych dawców krwi zostało pasowanych 91 uczniów. W uroczystości 
udział wziął członek Zarządu Powiatu, Zbigniew Seemann.

Młodzi honorowi dawcy krwi
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. po raz piąty 

zorganizował uroczystość pasowania na honorowych dawców 
krwi. Przez 10 lat uczniowie oddali w sumie 2600 litrów krwi.
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» Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. informuje, że od dnia 28 marca br. zmieniła się siedziba Punktu Kasowego Getin Banku, 
który mieścił się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2. Został przeniesiony na ul. Mendego 3 (Wydział 
Geodezji).

» 28 kwietnia 2011 r. o godz. 17.00 i 19.30 Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl w wykonaniu Teatru Capitol z 
Warszawy pt; „Klimakterium….i już”.  Bilety do nabycia w kasie WCK. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl

Za jakość towarów spożywczych odpowiada wobec 
konsumentów sprzedawca i nie może kupujących odsyłać 

do producenta, importera, hurtownika, pośrednika lub zasłaniać się regulami-
nem sklepu. Aby mieć prawo do złożenia reklamacji zachowujmy paragony 
przynajmniej do czasu spożycia lub użycia towaru spożywczego. Podstawą 
prawną regulującą reklamacje towarów żywnościowych są przepisy rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 stycznia 2003 
r. (Dz. U. nr 31, poz. 258) w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o 
stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową. Sprzedawca od-
powiada wobec konsumentów, jeżeli: 

- towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, a jednocześnie
- niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru.
Oczywiście sprzedawca nie odpowiada za towary spożywcze przez dwa lata. 

W przypadku towarów żywnościowych paczkowanych datę odpowiedzialności 
wyznacza data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia wid-
niejący na opakowaniu towaru.

Powyższe rozporządzenie wprowadziło zasadę niezwłocznego zgłaszania 
reklamacji towarów żywnościowych do sprzedawcy. Jednak zawiadomienia 
sprzedawcy o niezgodności towaru z umową nie powinno nastąpić później niż:

- w terminie 3 dni od otwarcia opakowania – w przypadku towaru pacz-
kowanego (niezależnie czy jest on oznakowany datą minimalnej trwałości lub 
terminem przydatności do spożycia, czy nie),

- w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru w przypadku 
towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu oraz dostarcza-
nego do miejsca zamieszkania kupującego. 

Po przekroczeniu tych terminów żądania kupującego stają się bezzasadne.
Konsument może żądać wymiany towaru na nowy, a jeżeli wymiana jest 

niemożliwa, to może odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać zwrotu zapłaconej 
ceny.

Jeśli zdarzy się, że konsument nierozważnie zakupił przeterminowany pro-
dukt to ma prawo zgłosić fakt jego sprzedawania do Inspekcji Handlowej.                                                                    

(Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta-Dariusz Kalemba)

Reklamacje artykułów żywnościowych
Produkty spożywcze są najczęściej kupowany-

mi towarami. Zdarza się, że po ich zakupie stwier-
dzamy nieświeżość towaru lub inne jego wady. Co 
zrobić w takich sytuacjach? Wyjaśnimy zasady re-
klamacji towarów żywnościowych.

Jaką szkołę wybrać: liceum, a może szkołę zawodową? W podjęciu takiej decyzji 
może pomóc wydany przez Starostwo Powiatowe „Informator naborowy do szkół po-
nadgimnazjalnych na terenie powiatu wodzisławskiego”.

 Informator przedstawia bogatą ofertę kształcenia na rok szkolny 2011/2012 w szko-
łach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat Wodzisławski. Propozycje skierowane są nie tylko do absolwentów 
gimnazjów, ale także do absolwentów szkół zawodowych, którzy będą mogli kontynu-
ować naukę w uzupełniających liceach ogólnokształcących lub w technikach uzupełnia-
jących. Bardzo interesująco przedstawia się również oferta dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Szkoły proponują różnorodne możliwości rozwoju. Nowo-
ścią w ofercie jest propozycja kształcenia w 4 – letnim liceum plastycznym czy w kla-
sach mundurowych liceum ogólnokształcącego – ta oferta skierowana jest dla wszyst-
kich, którzy marzą o pracy w wojsku, policji, straży pożarnej czy straży granicznej. 
      Informator dostępny jest dla uczniów w ich szkołach, można pobrać go również w 
wersji elektronicznej  ze strony Starostwa www.powiatwodzislawski.pl

Informacja dla Gimnazjalistów
Już wkrótce uczniowie trzecich klas gimnazjalnych muszą podjąć 

decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. 

To wszystko dla członkiń stowarzyszenia obywatelskiego Maryszka działającego 
w Boguminie za Odrą w Republice Czeskiej jest dziś na wagę złota. Panie bowiem 
próbują odtworzyć bogumiński albo, jak kto woli, starobogumiński strój ludowy. 
Zadanie to niełatwe, jeżeli zważyć, że na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci Bogu-
min bardzo się zmienił. Za sprawą gwałtownego rozwoju przemysłu przekształcił się 
w przysłowiowy tygiel, w którym przemieszały się nacje, kultury i tradycje rodem 
z najróżniejszych zakątków Europy. Tradycyjny strój ludowy popadł w zapomnienie. 
Młode pokolenie o jego istnieniu nie ma już nawet pojęcia. Działaczki stowarzyszenia 
Maryszka jednak nie rezygnują. Ufają, że wytyczony cel uda im się osiągnąć z po-
mocą innych miłośników tradycji i kultury. Wdzięczne będą za każdą radę czy wska-
zówkę. Zwracają się też w związku z tym z gorącą prośbą do przyjaciół i sympatyków 
żyjących po polskiej stronie granicy. Może tu znajdzie się ktoś, kto pośród staroci 
przechowywanych na strychu lub w stertach starych dokumentów i fotografii odkryje 
coś, co pomogłoby przybliżyć wygląd bogumińskiego stroju? Warto jeszcze dodać, 
że ostatnim śladem jest jak na razie obraz pochodzący sprzed dwustu lat, na którym 
znajduje się dopisek, iż przedstawia on właśnie strój używany przez mieszkańców 
Bogumina.   

Wszystkich którzy mogą pomóc proszę o kontakt: email: info@maryska.cz,  ad-
res: OS Maryška,Šunychelská 56, Bohumín  73581 Česká republika, strona interneto-
wa: www.maryska.cz, telefon : 420/776577722. Bardzo dziękuję za pomoc.

Kto pomoże odtworzyć bogumiński strój?
Stare serwetki, hafty, fragmenty strojów ludowych, wstążki, włóczki… 

Szanowni Państwo!
W ramach Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 chcemy jako Sta-

rostwo Powiatowe w Wodzisławiu ciągle podnosić jakość naszej pracy.
Naszym priorytetowym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań na-

szych klientów, rzetelne i terminowe załatwianie wszystkich spraw prawnie prze-
widzianych i statutowo przypisanych Starostwu. 

Ankieta ma na celu zbadanie jakości pracy Starostwa, kompetencji oraz komu-
nikacji z klientem, badanie przeprowadzane jest w terminie od 15 marca 2011r. do 
31 maja 2011r. W związku z tym, zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej 
ankiety. Państwa sugestie i uwagi pozwolą nam poprawić współpracę pomiędzy 

Badanie satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych 
w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

mieszkańcami powiatu i pracownikami starostwa. 
Wypełnione ankiety można składać do skrzynek specjalnie oznaczonych napi-

sem „ANKIETY” znajdujących się w poszczególnych Wydziałach w Starostwie 
Powiatowym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, ul. Pszowskiej 92 a 
oraz przy ul. Mendego 3, drogą elektroniczną na adres ankieta.szj@powiatwo-
dzislawski.pl lub przesyłać pocztą. O podjętych działaniach korygująco – zapo-
biegawczych, wynikających z Państwa uwag i spostrzeżeń, będziemy okresowo 
informować na tablicy ogłoszeń Starostwa i na stronie internetowej www.powia-
twodzislawski.pl



www.powiatwodzislawski.pl

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
Marzec 2011

9

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
Marzec 2011

Już po raz dziewiąty Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z Wodzi-
sławia Śl. zorganizowała Targi Edukacyjne. W Zespole Szkół Zawodowych 
w Wodzisławiu Śl. zaprezentowały się wszystkie placówki ponadgimnazjal-
ne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Na targi 
bardzo licznie przybyli gimnazjaliści zainteresowani kontynuacją nauki w  
szkołach ponadgimnazjalnych.  Według opinii tegorocznych absolwentów 
gimnazjów ta cykliczna impreza w znaczny sposób przyczynia się  do po-
dejmowanych przez nich wyborów, dotyczących dalszych kierunków kształ-
cenia.

Otwarcia targów dokonał Starosta Tadeusz Skatuła, który podkreślił, że 
Powiat Wodzisławski przywiązuje ogromną wagę do jakości wykształcenia 
jakie może zaoferować młodemu pokoleniu.

Z tego powodu w tym roku Powiat planuje w swoich szkołach uruchomić 
dla absolwentów gimnazjów 56 klas (oddziałów) kształcących w około 50 
kierunkach. Wszyscy, którzy marzą o pracy w wojsku, policji, straży pożar-
nej czy straży granicznej, po raz pierwszy  uzyskają możliwość kształcenia 
się w klasach mundurowych.  Powiat Wodzisławski czyni też starania na 
rzecz uruchomienia od września br. czteroletniego Liceum Plastycznego w 
Wodzisławiu Śl. W Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. kon-

Targi Edukacyjne za nami
Targi zorganizowano z myślą o młodych mieszkańcach po-

wiatu, stojących przed koniecznością podjęcia decyzji o dal-
szej ścieżce edukacji.

tynuowana jest współpraca z Kompanią Węglową, dzięki czemu podobnie 
jak w latach poprzednich uruchomione zostaną klasy objęte tzw. gwarancją 
zatrudnienia w Kompanii Węglowej (ślusarz i elektryk).

Podczas Targów szkoły, jak i placówki oświatowe prezentowały swoje 
walory, możliwości kształcenia na specjalnie w tym celu przygotowanych 
stoiskach. Były one niezwykle atrakcyjne i potrafiły przyciągać uwagę osób 
przybyłych na imprezę

Uczestnicy Targów Edukacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z CTC Polska Sp. z o.o. 
w okresie 2 lat realizowało projekt „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju 
gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. Celem projektu było zawiązanie lokalnego partnerstwa oraz opraco-
wanie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla powiatu.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
1) Rekrutacja beneficjentów 
Działania projektodawcy skoncentrowały się na spotkaniach z potencjalnymi be-

neficjentami projektu: przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytu-
cji rynku pracy, samorządów gospodarczych i zawodowych, partnerów społecznych, 
pracodawców, NGO. Ich zaangażowanie było niezbędne do wypracowania partner-
skiego systemu zarządzania zmianą gospodarczą i uzasadnione z punktu widzenia 
diagnozy różnych obszarów strategicznych np. zatrudnienia, przedsiębiorczości czy 
edukacji. 

2) Badania i analiza 
Znaczącym wsparciem dla efektywnej realizacji projektu był udział grupy badaw-

czej: 20 instytucji, 100 pracodawców z terenu powiatu oraz 50 pracodawców z terenu 
subregionu zachodniego województwa śląskiego. Obszary badawcze obejmowały:
1. Opis sytuacji na lokalnym rynku pracy, zakres i jakość współpracy podmiotów 

lokalnych, efektywność instrumentów stosowanych w zarządzaniu rynkiem pracy 
oraz analizę potencjału gospodarczego powiatu. 

2. Wpływ otoczenia na gospodarkę powiatu (analiza subregionu zachodniego woje-
wództwa śląskiego).

3. Jakość i warunki życia w powiecie. 
3) Opracowanie metodologii zarządzania zmianą gospodarczą 
W realizację zadania zaangażowani byli przedstawiciele podmiotów lokalnych, 

w wyniku czego zostały przygotowane dokumenty, zawierające dane na temat: 1) 
diagnozy obszaru i prognozy zmian gospodarczych, 2) podmiotów, celów i narzędzi 
zmiany gospodarczej, 3) instrumentów zarządzania zmianą gospodarczą, 4) mierni-
ków monitorujących zmianę gospodarczą, 5) metodologii prowadzenia prac nad Stra-
tegią Zarządzania Zmianą Gospodarczą.

4) Opracowanie partnerskiej strategii zarządzania zmianą gospodarczą 
Na tym etapie realizacji projektu zostały przeprowadzone warsztaty strategiczne z 

udziałem beneficjentów ostatecznych dotyczące zarządzania zmianą gospodarczą, se-
minarium konsultacyjne na temat założeń strategii oraz warsztaty branżowe w obsza-

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

rach: edukacja i nauka, przedsiębiorczość, samorząd lokalny. Na podstawie zebranych 
materiałów przeprowadzone zostały konsultacje Strategii Zarządzania Zmianą Gospo-
darczą z lokalnymi podmiotami oraz wypracowany ostateczny dokument SZZG. 

5) Opracowanie projektów partnerskich Lokalnych Zespołów Projektowych 
W ramach Lokalnych Zespołów Projektowych zostały wypracowane wspólne pro-

jekty realizujące kierunki Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą. W tym celu 
zostało zawiązane partnerstwo, w skład którego weszli przedstawiciele samorządów, 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz związków zawodowych. 

6) Wsparcie edukacyjne partnerstwa lokalnego 
Ostatnim etapem projektu były działania wspierające beneficjentów ostatecznych 

w zarządzaniu zmianą gospodarczą. Zainteresowani beneficjenci wzięli udział w 
warsztatach o następującej tematyce: zarządzanie zmianą i ryzykiem, pokonywanie 
barier w zarządzaniu, generowanie i wdrażanie innowacji oraz zarządzanie wiekiem. 

Wypracowane rezultaty w ramach projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokal-
ne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” obejmują:

1) konsolidację działań instytucji, przedsiębiorców i partnerów społecznych na 
rzecz rozwoju gospodarczego powiatu oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego, 

2) raport diagnozujący i prognozujący zmiany społeczno-gospodarcze w powiecie 
wodzisławskim, 

3) Strategię Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla powiatu wodzisławskiego, 
4) projekty realizujące kierunki SZZG.
W dniu 22 marca 2011r. w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja pod-

sumowująca projekt. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Powiatu Wodzi-
sławskiego, radni Rady Powiatu Wodzisławskiego, przedstawiciele samorządów  
z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego, w tym Powiatowych 
Urzędów Pracy, dyrektorzy powiatowych szkół oraz dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych powiatu. Licznie przybyli również przedsiębiorcy, w tym przedstawiciele 
Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu 
Śląskim oraz Forum Firm Miasta Radlin. Na konferencji nie zabrakło także przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. Obecność tak wielu 
gości była dowodem na to, że dla wszystkich środowisk bardzo istotne znaczenie ma 
problematyka rozwoju gospodarczego powiatu wodzisławskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z dokumentem Strategii Zarzą-
dzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego znajdują się na stronie 
internetowej www.impulsdozmian.pl.

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Jury w składzie Władysława Bańczyk – przewodnicząca oraz Bo-
żena Błaszczyk, Maria Koczy, Ilona Bazan oraz Iwona Kusak prze-
słuchało 15 uczestników konkursu i przyznało następujące miejsca; 
Kategoria recytatorów:
I miejsce – Karolina Szymanek z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera
II miejsce – Paweł Janeta z Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 
w Wodzisławiu Śl.
III miejsca nie przyznano

Konkurs Recytatorski i Koncert Laureatów
16 marca 2011 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 

im. Wojciecha Kilara odbyły się powiatowe eliminacje do 56. 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

Wyróżnienia 
Malwina Syska z Zespół Szkół im 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzi-
sławiu Śl.
Dominika Sosna z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera.
Manuela Gaszka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach.
Kategoria poezji śpiewanej:
I miejsce – Ilona Łatka z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwuję-
zycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera.
II miejsce – Magdalena Lech z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera.
III miejsca nie przyznano.
W kategorii Wywiedzione ze słowa miejsc nie przyznano.
W kategorii Teatru jednego aktora wystąpiła jedna uczestniczka Brygida 
Gwóźdź, której jury przyznało wyróżnienie.

Koncert laureatów oraz wręczenie nagród odbyło się 30 marca w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I stopnia  im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śl.

W  sobotę 9 kwietnia  w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Radlinie odbył się XII Turniej Samorządowców w Piłce Siatko-
wej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Do sportowej rywalizacji 
przystąpiło 6 reprezentacji urzędów miast i gmin. O puchar Starosty walczyli 
urzędnicy z: Urzędu Miasta Pszów, Urzędu Miasta Radlin, Urzędu Miasta 
Rydułtowy, Urzędu Gminy Mszana, Urzędu Miasta Ostrava (Czechy) oraz 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski.

Turniej był doskonałą okazją do zrelaksowania się na parkiecie po tygo-
dniu pracy. Po obu stronach siatki jednak nikt nie odpuszczał i toczyła się 
zacięta walka o każdy punkt. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, 

Siatkówka samorządowców
Drużyna Starostwa Powiatowego powtórzyła sukces sprzed 

roku i obroniła tytuł mistrza w XII edycji Turnieju Samorzą-
dowców w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Wodzi-
sławskiego. 

w ramach których rywalizowano 
systemem “każdy z każdym”. 
Spotkania były prowadzone do 
dwóch wygranych setów (punk-
towanych do  25). Jeśli po dwóch 
setach wynik był remisowy, roz-
grywano tie-break punktowany 
do 15.

W meczu o pierwsze miejsce 
drużyna Starostwa Powiatowego 
z Wodzisławia Śl. pokonała re-

prezentację Urzędu Miasta Pszów.  Z rywalizacji o trzecie miejsce  zwy-
cięsko wyszedł Urząd Miasta Radlin, który pokonał Urząd Miasta Ryduł-
towy. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje miasta Ostravy i Urzędu Gminy 
Mszana. Wybrano również najlepszego zawodnika turnieju, którym został 
Stanisław Jaroch z drużyny Starostwa Powiatowego.

Zwycięska druzyna Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śl.

Uczestnicy XII edycji Turnieju Samorządowców w Piłce Siatkowej

Powiatowe eliminacje do 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Wystep uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej podczas Koncertu Laureatów


