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„Policjant Ruchu Drogowego Roku 2011”

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła z reprezentantem 
wodzisławskiej drogówki Sylwiuszem Kołaczykiem podczas Wojewódzkie-
go Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego Roku 
2011”, który odbył się w Sosnowcu 31 maja 2011r.

Starostwo Powiatowe po raz trzeci zajęło I miejsce i otrzymało tytuł Li-
dera Edukacji Samorządowej w szkoleniu największej liczby pracowników. 
Ten zaszczytny tytuł jest przyznawany przez Ośrodek Kształcenia Samorzą-
du Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach, należący do Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej samorządom z terenu województwa śląskiego 

Wręczenie okolicznościowej statuetki oraz wyróżnienia odbyło się 20 
maja na mikołowskim rynku jako uroczystość towarzysząca konferencji Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów pt. “Rozwój lokalny u progu nowej kaden-
cji samorządu terytorialnego”. W imieniu Starostwa laury odebrał Wicesta-
rosta Dariusz Prus. W uroczystościach brał również udział Przewodniczący 
Rady Powiatu Eugeniusz Wala.

Starostwo Powiatowe po raz trzeci 
Liderem Edukacji Samorządowej
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niemal dokładnie rok temu przez teren naszego 
powiatu przeszła fala powodziowa. Wskutek długo-
trwałych opadów wezbrały i wystąpiły z brzegów  

rzeki i potoki. Według szacunków podczas ubiegłorocznej powodzi 
korytem Odry i Olzy przepłynęło więcej wody niż podczas tzw. po-
wodzi tysiąclecia z 1997 r. Na szczęście dzięki ogromnemu wysił-
kowi i determinacji wszystkich służb, przede wszystkim powiatowej 
straży pożarnej oraz strażaków – ochotników, szkody wywołane w 
naszym powiecie przez wodę okazały się nieporównywalnie mniejsze 
niż podczas tamtego kataklizmu. Po raz pierwszy sprawdził się także 
polder „Buków”, stanowiący element budowanego zbiornika prze-
ciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Wydarzenia sprzed roku uświadomiły nam wszystkim konieczność 
stałej troski o poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu, w tym za-
bezpieczenia przed katastrofami naturalnymi. Temu  zagadnieniu 
poświęcona została tradycyjnie już majowa sesja Rady Powiatu Wo-
dzisławskiego, w której uczestniczyli m.in. prokurator Ewa Świąt-
kowska – Stec z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, 
Komendant Powiatowy Policji Dariusz Ostrowski oraz Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Marek Misiura, wraz z Pre-
zesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Jerzym Szkatułą. Przedstawili oni radnym informację o stanie 
bezpieczeństwa sporządzoną na podstawie danych za 2010 r., z któ-
rej wynika, że obszar powiatu wodzisławskiego należy do terenów 
umiarkowanie bezpiecznych.

Doświadczenia z ubiegłorocznej powodzi kazały także przyjrzeć 
się stanowi zabezpieczeń i urządzeń odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe, a także wyposażeniu służb ratunko-
wych. Na dzisiaj mogę przekazać dobre wiadomości – stan wałów 
przeciwpowodziowych na ogół można uznać za dobry, chociaż w nie-
których miejscach występują słabe ogniwa, jak np. śluza na potoku 
Łęgoń z Bukowie. Nie mając realnego wpływu na stan tego urzą-
dzenia, po podjęciu wielu prób ustalenia podmiotu zobowiązanego 
do jego naprawy, postanowiłem przekazać sprawę do właściwego 
organu, jakim jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ce-
lem ustalenia odpowiedzialnej instytucji, którą  zobowiąże  do na-
prawy śluzy. Uczestnicząc 1 czerwca 2011 r. w spotkaniu zespołu 
roboczego ds. budowy zbiornika Racibórz Dolny, które odbyło się 
w Urzędzie Gminy w Lubomi, zwróciłem się do Pełnomocnika Rzą-
du do Spraw Programu dla Odry-2006, wojewody dolnośląskiego, 
Aleksandra Skorupy, o podjecie działań w tej sprawie. Jestem prze-
konany, że dzięki podjętym działaniom ten problem w najbliższym 
czasie zostanie rozwiązany.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 18 maja 
2011 r. zdecydował o utworzeniu na terenie powiatu wodzisławskie-
go magazynu zarządzania kryzysowego. Początkowo planowano ma-
gazyn przeciwpowodziowy, ale po konsultacjach z gminami powiatu 
zdecydowaliśmy o poszerzeniu jego zakresu także o przeciwdziałanie 
innym zagrożeniom niebezpiecznym dla mieszkańców naszego po-
wiatu. Magazyn powstanie w Bełsznicy.  Gminy naszego powiatu 

Szanowni Państwo,

mieszkańcy powiatu wodzisławskiego,

wyraziły wolę współfinansowania zadania. Na potrzeby magazynu 
zostanie także zakupione najpotrzebniejsze  wyposażenie, które bę-
dzie stale wzbogacane. Jestem pewien, że ten powiatowy magazyn 
będzie ważnym elementem zabezpieczenia na wypadek wystąpienia 
sytuacji kryzysowej.

Mówiąc o bezpieczeństwie nie sposób nie powiedzieć o ludziach, 
którzy na co dzień pełnią służbę w ochronie ludzkiego życia, zdrowia 
i dobytku. Niedawno swoje święto obchodzili strażacy. W powiecie 
wodzisławskim 97 z nich jest zatrudnionych jako strażacy zawodowi 
w Państwowej Straży Pożarnej, zaś dalszych 700 strażaków pełni 
służbę ochotniczo w 33 jednostkach ochotniczych straży pożarnych. 
Z kolei wodzisławska Komenda Powiatowa Policji liczy 284 funk-
cjonariuszy. Ze względu na trudny charakter ich codziennej pracy 
wszystkim Im oraz ich Rodzinom należą się wyrazy najwyższego 
uznania oraz szczere słowa podziękowania.

Za bezpieczeństwo nie odpowiadają jednak wyłącznie funkcjo-
nariusze służb, straży i inspekcji. Aby zapewnić jak najszerszą per-
spektywę w spojrzeniu na kwestie bezpieczeństwa w kwietniu 2011 
r. powołałem Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, w skład której 
obok przedstawicieli straży pożarnej, policji i prokuratury zasiadają 
także włodarze gmin oraz powiatowi radni. Na posiedzeniu w dniu 
6 czerwca br. Komisja opracowała projekt Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpie-
czeństwa Obywateli na lata 2011 - 2014. Głęboko wierzę, że dzięki 
tej inicjatywie uda się zachęcić mieszkańców powiatu do podejmo-
wania wspólnych działań na rzecz poprawy poczucia bezpieczeń-
stwa. Dążąc do tego, aby Program był rzeczywiście realizowany, 
opracowaliśmy listę priorytetów do realizacji w 2011 r. Jednym 
z nich jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i mło-
dzieży. W związku z tym wkrótce zwrócę się do włodarzy miast i gmin 
o podjęcie działań na rzecz zapewnienia młodemu pokoleniu bezpie-
czeństwa podczas tegorocznych wakacji.

Szanowni Państwo, bezpieczeństwo to także edukacja. Wielokrot-
nie bowiem słyszymy, że pewnych nieszczęść udałoby się uniknąć 
albo też ograniczyć ich skutki, gdyby wiadomo było jak się w sytuacji 
zagrożenia zachować. Aby dotrzeć z taką informacją, w maju bie-
żącego roku  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wraz z Powiato-
wym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli wspólnie zorganizowali 
konferencję szkoleniową, w której udział wzięli przedstawiciele In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kompanii 
Węglowej oraz straży pożarnej. To jednak nie jedyna nasza inicjaty-
wa. W sobotę 4 czerwca dzięki współpracy Zespołu Szkół Technicz-
nych w Wodzisławiu Śl., Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego 
oraz powiatowych komend policji i straży pożarnej odbyła się „bez-
pieczna sobota” – impreza mająca na celu pokazanie młodzieży bez-
piecznych sposobów spędzania wolnego czasu w okresie  wakacji, 
unikania zagrożeń oraz sposobów zachowania w razie wystąpienia 
niebezpieczeństwa. Chcemy bowiem, aby nasza młodzież wypoczy-
wała nie tylko dobrze, ale i w sposób odpowiedzialny.

Życząc, abyśmy jako mieszkańcy powiatu jak najrzadziej potrze-
bowali pomocy ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
i porządek, zachęcam do lektury kolejnego numeru Wieści.

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
Maj 2011
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Z tego powodu na zaproszenie Przewodniczącego Rady, Eugeniusza Wali, 
uczestniczyli w niej Ewa Świątkowska – Stec z Prokuratury Rejonowej w Wo-
dzisławiu Śląskim, Marek Misiura – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim oraz Dariusz Ostrowski – Komendant Po-
wiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim. Ponadto w imieniu Zarządu Powiatu 
Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła przedstawił wnioski płynące z przygo-
towanej „Informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w  Powie-
cie Wodzisławskim”.

Komendant Ostrowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że z roku na rok 
na terenie powiatu wodzisławskiego wzrasta liczba nietrzeźwych kierowców. 
W związku z tym wzmożone kontrole przyczyniają się do walki z tym zjawi-
skiem. Z punktu widzenia organizacji pracy policji ważnymi wydarzeniami na 
terenie powiatu są także mecze piłkarskie, które bardzo absorbują pracę policji 
w weekendy. 

Komendant Misiura dokonując prezentacji swojego sprawozdania skupił 
się na sprawach organizacyjno – kadrowych i działalności interwencyjnej. Wg 
stanu na 31 grudnia 2010 r. w KP PSP w Wodzisławiu Śl. jest zatrudnionych 
97 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych. 

W 2010 r. zanotowano rekordową liczbę zdarzeń w historii KP PSP w Wo-
dzisławiu Śląskim. Było ich bowiem aż 1945, co w porównaniu do 2009 r. 
oznacza wzrost o ponad 600 interwencji. Ta ilość wyniknęła z powodzi, która 
nawiedziła powiat wodzisławski w maju i czerwcu 2010 r.. W tych dwóch mie-
siącach było ponad 900 zdarzeń.

Na zakończenie wystąpienia Komendant Misiura przytoczył statystyki dot. 
ilości interwencji ochotniczych straży pożarnych. W 2010 r. jednostki OSP 
funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego inter-
weniowały przy 844 zdarzeniach, a jednostki OSP spoza KSRG – 422.

Komendant przypomniał też, że w 2010 r. KP PSP w Wodzisławiu Śląskim 
wzbogaciła się o nowy sprzęt – podnośnik hydrauliczny 25 metrowy i zestaw 
ciężki do ratownictwa drogowego.

Z kolei prokurator Ewa Świątkowska – Stec przybliżyła statystyki dot. dzia-
łalności Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, w której zatrudnio-
nych jest 13 prokuratorów, 2 asesorów i 14 urzędników. Wskazała, że statystyki 
Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim na tle innych rejonów wyglą-
dają poprawnie, choć są wyższe niż średnia w okręgu. Prokuratura jest bardzo 
aktywna w podejmowaniu działań niezwiązanych bezpośrednio z jej zadaniami 
statutowymi. Podkreśliła, że wodzisławscy prokuratorzy czynnie uczestniczą w 

Wieści z sesji
Majowa sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego tradycyjnie 

poświęcona została kwestii bezpieczeństwa i porządku w po-
wiecie wodzisławskim oraz ocenie stanu bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

wielu sprawach dot. nieletnich, zasiadają w zespołach interdyscyplinarnych czy 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W dalszej części głos zabrał Starosta Tadeusz Skatuła, który poinformował 
radnych, że w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim została opraco-
wana „Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie 
wodzisławskim za rok 2010”. Starosta zwrócił uwagę na fakt, że informacja ta 
jest w zasadzie opisem przebiegu akcji przeciwpowodziowej w roku 2010 r.

Przechodząc do omówienia „Informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego w powiecie wodzisławskim za rok 2010” Starosta podkreślił, że 
wypływa z niej wniosek dot. konieczności wyczulenia samorządów gminnych 
co do zasadności wyrażania zgody w planach zagospodarowania przestrzennego 
na budowanie na terenach zalewowych. Starosta wyjaśnił, że powódź z 1997 r. 
dała się mocno we znaki, a mimo to w bezpośrednim sąsiedztwie zagrożenia 
ciągle powstają nowe domy, mieszkania. Tymczasem Starosta nie ma prawa 
odmówić pozwolenia na budowę jeżeli plany zagospodarowania gmin pozwala-
ją na zabudowę terenach zalewowych. Ten temat Starosta poruszył na ostatnim 
Konwencie Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego i ma nadzieję, że włodarze 
gmin ten temat rozważą.

W drugiej części sesji Starosta zdał Radzie Powiatu sprawozdanie z działań 
podjętych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w miesiącu maju. Spośród 
najważniejszych decyzji należy wymienić m.in:. 

- wyrażenie zgody na wszczęcie przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli procedury wyłonienia doradców metodycznych z 
przedmiotów: geografia i przyroda, wychowanie fizyczne, historia, wiedza o 
społeczeństwie, przysposobienie obronne, języki obce i bibliotekoznawstwo,

- przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie pobudzania 
rozwoju lokalnego oraz kultury,

- ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów następujących szkół i 
placówek oświatowych: Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w 
Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Powiatowego Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,

- wyrażenie pozytywnej opinii o wniosku Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej  w Gliwicach w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację 
inwestycji pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze 
w województwie śląskim (polder)”,

- zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w 
Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, p. 
Dezyderiusza Szwagrzaka,

- utworzenia Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego dla Powiatu 
Wodzisławskiego.

Radni podczas majowej sesji podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawie nada-
nia statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz wyrażenia zgody 
na przyjęcie przez szpital w Wodzisławiu Śląskim w darowiźnie dwóch respi-
ratorów. (BRZ)

Wicestarosta Dariusz Prus omówił natomiast sprawę funkcjonowania na 
terenie powiatu wodzisławskiego stacji bazowych telefonii komórkowej oraz 
przedstawił w skrócie zmiany w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, która to zabroniła gminom ustanawiać w planach za-
gospodarowania przestrzennego zakazów budowania nadajników, ale wręcz 
zobligowała gminy pod groźbą kar finansowych do usunięcia wszelkich  ist-
niejących w tym zakresie zakazów. 

Uczestnicy zostali poinformowani, że tematyką kolejnego Konwentu bę-
dzie funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie wodzisławskim. 

(WSR)

III Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego 
Trzeci już Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisław-

skiego odbył się tym razem w Urzędzie Miasta w Radlinie. 
Tematem przewodnim była sprawa utworzenia w Bełsznicy 
powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego oraz kwe-
stia podjętych działań przez Starostwo w zakresie transportu 
zbiorowego dla mieszkańców gmin zagrożonych likwidacją 
linii obsługiwanych przez PKS Rybnik.

Uczestnicy III Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego.
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Konferencja zorganizowana została dla nauczycieli i środowisk oświato-
wych oraz władz lokalnych przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku  Publicz-
nego Powiatu Wodzisławskiego wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doskona-
lenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

Spotkanie otworzył Wicestarosta Dariusz Prus, który do rozmowy zaprosił 
pierwszego prelegenta  Martę Adamczyk – doradcę metodycznego w wodzi-
sławskim PODN.

Następnie głos zabrali przedstawiciele IMiGW w Krakowie Małgorzata Siu-
dak i Roman Konieczny, którzy w swoich bogatych i obszernych wystąpieniach 
wskazywali na konieczność edukowania społeczeństwa w zakresie nie tylko ra-
dzenia sobie ze skutkami powodzi, ale także przeciwdziałania im.

- Z naszych obserwacji wynika, że trzeba dostarczyć ludziom wiedzy jak 
sobie radzić z powodzią – podkreślił Roman Konieczny, wskazując, że w tym 
celu w Instytucie Meteorologii utworzono Biuro ds. Współpracy z Samorząda-
mi. Prelegenci zwracali uwagę na różnorakie kwestie związane z zagrożeniami 
powodziowymi. Wskazywali na przykład, że wiele zjawisk zalewania gospo-
darstw nie spełnia definicji powodzi, a to rodzi określone skutki prawne jak np. 
kłopot z uzyskaniem pomocy czy odszkodowania.

W zabezpieczeniu ludności przed powodzią ważna jest realizacja trzech 
równorzędnych strategii:

1) trzymania wody z dala od domów, tj. utrzymywania w należytym stanie 

Zagrożenia naturalne w powiecie wodzisławskim
W Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyła się kon-

ferencja pt.: „Powodzie, burze, wichury, pożary i inne zagro-
żenia naturalne w Polsce”. Spotkanie poświęcone było zagro-
żeniom naturalnym na terenie powiatu wodzisławskiego, a 
przede wszystkim tąpnięciom i powodziom. 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń hydrotechnicznych,
2) dobrego planowania, tj. odpowiedniego formułowania planów zagospo-

darowania przestrzennego, aby na terenach zalewowych nie powstawały gospo-
darstwa domowe, uwzględnianie zagrożenia powodziowego przy projektowa-
niu budynków, aby np. nie budować podpiwniczeń, podnosić poziomy posadzek 
itp.,

3) posiadania wiedzy co robić w chwili zagrożenia, tj. świadomości co nale-
ży do obowiązków gmin, powiatów, ludności, służb ratunkowych, jak postępo-
wać na wypadek wystąpienia zagrożenia itp.

Podczas konferencji głos zabrał również przedstawiciel Kompanii Węglo-
wej  S.A. Adam Barański, który w swoim wykładzie odniósł się do problemów 
wstrząsów i tąpnięć związanych z eksploatacją zasobów węgla.

Ostatnim prelegentem był zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej Rafał Adamczyk. Dokonał on charakterystyki pracy służb za-
rządzania kryzysowego w powiecie wodzisławskim. (WSR)

Konferencja pt. „Powodzie, burze,wichury, pożary i inne  zagrożenia w Polsce”

Otrzymali medale za zasługi dla obronności kraju
W Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu 

Śląskim odbyła się  uroczystość wręczenia 23 mieszkańcom powia-
tu wodzisławskiego medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

W kameralnej atmosferze Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatu-
ła wręczył przyznane przez Ministra Obrony Narodowej srebrne meda-

Starosta Tadeusz Skatuła oraz komendant rybnickiej Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień ppłk. Andrzej Sykulski podczas wręczania medali.

Kandydaci dowiedli, że mają talent i potencjał. Chciałbym mieć tak zdol-
nych studentów – powiedział o kandydatach jeden z egzaminujących, dr Fran-
ciszek Nieć – wykładowca raciborskiej PWSZ i dyrektor Państwowego Ogniska 
Plastycznego w Rydułtowach. Dodać należy, że aż 1/3 osób przyjętych osiągnęła 
wyniki blisko 100%. Gratulujemy.

Przypomnijmy, że na podstawie złożonego przez Powiat Wodzisławski wnio-
sku, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4 kwietnia br. wyraziło 
zgodę na utworzenie szkoły plastycznej na terenie powiatu. Szkoła ta zostanie 
włączona w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.  (WSR)

Egzaminy wstępne do Liceum Plastycznego zakończone 
Egzaminy wstępne do Liceum Plastycznego w Wodzisławiu 

Śląskim, które odbyły się na początku czerwca, zakończyły się 
sukcesem dla 28 osób. 

le “Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej tro-
je dzieci wzorowo i ofiarnie pełniło służbę wojskową w Wojsku Polskim. 
W  okolicznościowym przemówieniu wyraził słowa uznania rodzicom za wkład 
i trud włożony w wychowanie dzieci.  – Patriotyzm, miłość do Ojczyzny, po-
święcenie dla niej są wartościami uniwersalnymi. W każdej epoce i we wszyst-
kich społeczeństwach możemy odnaleźć świadczące o tym postawy. Wzorowa 
i ofiarna postawa Państwa dzieci w służbie dla Ojczyzny jest tego najlepszym 
przykładem, a trud włożony w ich nienaganne wychowanie wzorem godnym do 
naśladowania – podkreślił starosta.

Wyróżnienia (medale, legitymacje i listy gratulacyjne) z rąk Starosty Ta-
deusza Skatuły oraz komendanta rybnickiej Wojskowej Komendy Uzupełnień 
ppłk. Andrzeja Sykulskiego, odebrali:

Krystyna i Czesław Barańscy z Olzy, Helena i Piotr Durok z Pszowa, Anna 
i Florian Kozielscy z Wodzisławia Śląskiego, Magdalena Godula z Gorzyc, 
Magdalena i Józef Lankocz z Gorzyc, Maria i Antoni Leśnik z Turzy Śląskiej, 
Felicja i Józef Mandrysz z Gorzyc, Magdalena i Krystian Pacholscy z Lubo-
mi, Helena i Edward Paszkowscy z Rydułtów, Józefa i Andrzej Piątkowscy z 
Wodzisławia Śląskiego, Helena i Eugeniusz Seget z Lubomi, Anna i Konrad 
Szymiczek z Wodzisławia Śląskiego  (WSR)

Na zdjęciu prace wykonane podczas egzaminu wstępnego.
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Na zaproszenie władz uczelni udział wzięli m.in. Minister Edukacji Naro-
dowej Katarzyna Hall, parlamentarzyści, władze samorządowe Małopolski i 
miasta Krakowa, a także Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła, naczelnik 
Wydziału Oświaty wodzisławskiego starostwa Edyta Glenc, oraz Dyrektor II 
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim 
Anna Białek.

Podczas konferencji na osobiste zaproszenie rektora AGH, prof. dr. hab. inż. 
Antoniego Tajdusia, referat wygłosiła także Anna Białek, która w oryginalny i 
atrakcyjny sposób zaprezentowała efekty dotychczasowej współpracy pomię-
dzy II Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim i krakowską AGH. 
Wodzisławski ogólniak obok dwóch innych szkół ponadgimnazjalnych z całej 
Polski znalazł się w prestiżowej grupie reprezentującej 300 szkół średnich, z 
którymi Akademia współpracuje w procesie kształcenia kadr inżynierskich.

Piątkowa konferencja była nie tylko dobrą okazją do omówienia problemów 
w funkcjonowaniu oświaty, ale i do podziękowania władzom AGH za dotych-

Konferencja w Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie 

W piątek 3 czerwca 2011 r. w auli Akademii Górniczo 
- Hutniczej w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia 
„Diamentowych Indeksów AGH” połączona z konferencją nt. 
„Szkoły ponadgimnazjalne kuźnią inżynierów”.

czasową współpracę ze szkołami powiatu wodzisławskiego oraz do spotkania z 
opiekunem naukowym wodzisławskiego liceum, pochodzącym z Lubomi prof. 
dr. hab. Januszem Wolnym.       (BRZ)

Pani Anna Białek podczas wygłaszania referatu na konferencji „Szkoły ponad-
gimnazjalne kuźnia inzynierów”

Jego koordynatorem jest Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Ślą-
skim, a partnerami: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzi-
sławiu Śląskim, IPSIA Gaslini Meucci z Genui oraz Arif Molu z tureckiego 
miasta Kayseri. 

„Building the common future”
2 czerwca w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja podsumowu-

jąca projekt „Building the common future”. Projekt ten jest realizowany od 2009 r., w ramach programu Leonardo da Vinci, 
przez dwie wodzisławskie placówki oraz partnerów zagranicznych.

W spotkaniu, poza gospodarzami konferencji, uczestniczyły delegacje z 
Kayseri i Genui, uczniowie i słuchacze zaangażowani w projekt oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych: Wicestarosta Dariusz Prus i Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty wodzisławskiego starostwa Edyta Glenc. 

Główną atrakcją czwartkowej konferencji była prezentacja produktów fi-
nalnych projektu, czyli urządzeń mechatronicznych. Zostały one stworzone 
przy bliskiej współpracy młodzieży z Wodzisławia, Kayseri i Genui. Każde z 
trzech urządzeń zostało zaprojektowane i zamodelowane w 3D w programie So-
lid Edge. Polscy uczestnicy projektu wykonali urządzenie, za pomocą którego 
można sterować szczypcami przenoszącymi w przestrzeni 3D różne elemen-
ty, co pozwala np. układać klocki w piramidę. Włosi sporządzili ploter, czyli 
urządzenie, które porusza na płaszczyźnie w dwóch osiach dowolnym elemen-
tem i może np. pisakiem napisać dowolny napis lub nożykiem wyciąć dowolny 
kształt. Turcy stworzyli taśmę do segregowania. W urządzeniu tym elementy 
metalowe, drewniane i z tworzyw sztucznych przesuwają się na taśmie trans-
portowej, a specjalne czujniki rozpoznają te typy materiałów i kierują je do od-
powiedniego pojemnika. 

Podstawowym założeniem projektu było podwyższenie praktycznych umie-
jętności zawodowych wśród uczniów w wieku 16–19 lat. Więcej informacji na 
stronie www.leonardo.zsz.wodzislaw.pl (Opr. Marcin Kopczyński, PCKU Wo-
dzisław Śląski)Prezentacja produktów finalnych projektu.

Przypomnijmy, że Ustawa zobowiązywała zakłady opieki zdro-
wotnej do dokonania podwyżek wynagrodzeń pracowników bez za-

Szpital w Rydułtowach odzyskał prawie 4 mln zł 
Po blisko 10 latach walki sądowej 

szpital w Rydułtowach, którego zało-
życielem jest Powiat Wodzisławski, 
wywalczył od Narodowego Funduszu 
Zdrowia zwrot prawie 4 mln zł tytu-
łem wypłaconych pracownikom szpi-
tala podwyżek wynikających z tzw. 
„ustawy 203”.

pewnienia źródeł ich finansowania, wskutek czego znacznemu pogor-
szeniu uległa sytuacja rydułtowskiego szpitala. Dodatkowo w miarę 
dobra ówcześnie kondycja finansowa szpitala spowodowała, że nie mógł on 
skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie podwyżek.  
Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu dyrekcji i pracowników szpitala,, mimo 
wielu niejasności i wątpliwości prawnych, ostatecznie udało się odnieść  sukces. 
Dzięki wygranej Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił szpitalowi 2.695.725,89 
zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków na podwyżki wynagrodzeń wraz z 
odsetkami ustawowymi. W sumie do kasy szpitala wpłynęło 3.941.520,53 zł. 
Kwota ta będzie miała niebagatelne znaczenie dla stanu finansów szpitala.

(BRZ)
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Dmuchaj na zimne, czyli jak nie jechać na urlop z 
bankrutem

Każdy organizator turystyki pro-
wadzący legalną działalność jest za-
rejestrowany w Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Pośredni-
ków Turystycznych. Informacje na 
temat wybranego biura podróży mo-
żemy sprawdzić w rejestrze na stronie 
internetowej www.turystyka.gov.pl. 
Można także sprawdzić przynależność danego biura podróży do Regionalnych 
Izb Turystyki kontaktując się z Polską Izbą Turystyki.

Gdy upada biuro podróży nie zawsze będziemy mogli odzyskać pieniądze. 
Kondycję finansową firmy możemy sprawdzić w Krajowym Rejestrze Długów 
BIG S.A. Jednak za taką informację trzeba zapłacić. Aby zminimalizować ry-
zyko wyjazdu z bankrutującym biurem możemy sprawdzić w urzędzie marszał-
kowskim, przed podpisaniem umowy, czy interesujące nas biuro podróży ma 
wykupione ubezpieczenie, jaka jest jego wartość i czy będzie obowiązywać pod-
czas naszego wyjazdu. Z powodu problemów turystów z bankrutującymi biurami 
najnowsze zmiany w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach 
turystycznych (tekst jedn. Dz U z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.) zobowiązują 
organizatorów imprez turystycznych do zapewnienia konsumentom, na wypa-
dek swojej niewypłacalności, pokrycia kosztów powrotu z imprezy do miejsca 
wyjazdu, zwrotu wpłat za imprezę w całości lub w odpowiedniej części, jeśli nie 
dojdzie do jej realizacji. Do tej pory sumy obowiązkowej gwarancji bankowej 
czy ubezpieczeniowej nie dawały takiej gwarancji, bo okazywały się niewystar-
czająco wysokie.

W przypadku, gdy biuro podróży bankrutuje zazwyczaj nikt nie odbiera w biu-
rze telefonów. Wtedy należy zwrócić się o informacje do marszałka wojewódz-
twa. Jest on uprawniony do występowania na rzecz konsumentów w sprawach 
wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 
                          Zanim podpiszemy umowę

Doskonałym źródłem informacji na temat konkretnego biura podróży mogą 
być znajomi i rodzina. Wiele informacji można uzyskać z internetowych wypo-
wiedzi uczestników wycieczek. Nie muszą to być opinie obiektywne, ponieważ 
uczestnicy jednej wycieczki mogą mieć różne zdanie na jej temat. Stąd też może 
wynikać rozbieżność opinii zawartych na forach internetowych.

Gdy już wybraliśmy biuro podróży trzeba zdecydować się na konkretną 
ofertę. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zapoznać się z aktualnymi 
katalogami i ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej (regu-
laminem). Szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności 
organizatora zawarte w regulaminie. Im więcej jest tych wyłączeń, tym trudniej 
jest dochodzić roszczeń reklamacyjnych. W związku z tym należy dokładnie 
czytać ofertę katalogową, gdyż oferta umieszczona w katalogu jest integralną 
częścią umowy i jest wiążąca dla stron. Przykładem nieuzasadnionej reklama-
cji w oparciu o zapisy w katalogu może być informacja dotycząca klimatyzacji, 
gdzie w umowie był zawarty punkt, że klimatyzacja jest w pokojach hotelowych 
w sezonie letnim. Natomiast dopiero w katalogu była określona dokładna data 
rozpoczęcia i zakończenia sezonu letniego w danym kraju. W przypadku braku 
klimatyzacji w pokoju poza sezonem letnim nie było podstaw do złożenia tej re-
klamacji. Podobnie z nieuzasadnioną reklamacją dotyczącą ilości dni wypoczyn-
ku. Nie będzie problemów z dochodzeniem roszczeń przez turystę, gdy w umowie 
jest określona dokładna ilość noclegów, a nie daty trwania wycieczki. W prak-
tyce jednak bywa, że czas trwania imprezy turystycznej obejmuje także podróż. 
     Co powinna zawierać umowa z biurem podróży

Zgodnie z art.14 ustawy o usługach turystycznych umowa o świadczenie 

Kącik porad konsumenckich - wakacje z biurem podróży: 
uwagi i ostrzeżenia oraz reklamacje usług lotniczych

Zbliżają się wakacje i wielu z nas planuje 
wypoczynek z biurem podróży. Co zrobić, żeby 
był udany? Możemy zminimalizować ryzyko 
nieudanych wakacji przestrzegając kilku zasad 
i znając swoje prawa konsumenta.

usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wy-
maga formy pisemnej oraz powinna  określać m.in.: - organizatora turystyki i 
numer jego wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także 
imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpi-
sała, - miejsce pobytu lub trasę wycieczki, - czas trwania imprezy turystycznej, - 
program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych 
usług, w tym rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, 
miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, - położenie, rodzaj i kategorię obiektu 
hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów 
niezaliczanych do rodzajów i kategorii, - ilość i rodzaj posiłków, - program 
zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej, - cenę imprezy 
turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, po-
datków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie 
okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, - sposób zapła-
ty, - rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela, 
- termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy 
turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, 
jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Zadbajmy o to, żeby zapisy umowy były jak najdokładniejsze. Ułatwi to wy-
kazanie ewentualnych nieprawidłowości w wywiązywaniu się z umowy przez 
organizatora imprezy.

Oprócz przygotowanych wzorów umów konsument może wynegocjować 
dodatkowe zapisy w umowie. Mogą one dotyczyć np. widoku z okna czy odpo-
wiedniego posiłku. 

Natomiast, jeżeli chodzi o gotowe wzory umów, to mogą się w nich znaleźć tzw. 
niedozwolone klauzule umowne, naruszające zbiorowe interesy konsumentów. 
Jeżeli taki zapis znajdziemy w naszej umowie powinniśmy domagać się jego wy-
kreślenia. Dokładny rejestr niedozwolonych klauzul możemy znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. 
    W przypadku, gdy umowa z biurem podróży zawierana jest przez internet, 
konsument powinien otrzymać umowę na piśmie podpisaną przez organizato-
ra, zapoznać się z jej treścią i dopiero po akceptacji jej warunków podpisać ją. 
Pamiętajmy, że raz wykupiona wycieczka nie podlega zwrotowi i przy ewen-
tualnym odstąpieniu od umowy należy liczyć się z zapłatą kosztów, które fak-
tycznie poniósł organizator turystyki np. koszt rezerwacji hotelu, zakupu biletu 
lotniczego itp. Dlatego dobrze jest przemyśleć wykup ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy turystycznej. Warto wiedzieć, że UOKIK za klauzule nie-
dozwolone uznał zapisy w umowach lub regulaminach przewidujące automa-
tyczne potrącanie w razie odstąpienia od umowy określonych kwot sięgających 
nawet 100 procent zapłaconej ceny, gdy zrezygnuje się z wycieczki na kilka dni 
przed wyjazdem.

Zdarzają się sytuacje, kiedy przed rozpoczęciem imprezy organizator zmu-
szony jest, z przyczyn niezależnych od siebie, do zmiany istotnych warunków 
umowy np.: z powodu zmiany ceny, hotelu czy terminu. W związku z tym kon-
sument powinien być niezwłocznie poinformowany przez organizatora o wszel-
kich zmianach. W zaistniałej sytuacji klient decyduje czy akceptuje zaistniałe 
zmiany czy odstępuje od zawartej umowy z żądaniem zwrotu wszelkich ponie-
sionych kosztów bez uiszczania kary umownej.

Przed wyjazdem pamiętaj o…
Na wczasy zabierzmy ze sobą umowę, ofertę i katalog w celu porównania 

warunków umowy z tym, co zastaniemy na miejscu.  Niezbędne mogą być także 
aktualne numery telefonów i faksu do biura podróży w Polsce oraz do jego od-
działu w kraju docelowym oraz do rezydenta biura. Warto też mieć przy sobie 
numer telefonu do urzędu marszałkowskiego oraz konsulatu RP na terenie pań-
stwa, w którym planujemy wypoczynek. Powyższe dane mogą ułatwić kontakt z 
właściwą osobą lub instytucją w sytuacjach awaryjnych.

Reklamacja usługi turystycznej
W trakcie trwania wycieczki, gdy stwierdzimy nienależyte wykonywanie 

umowy starajmy się na bieżąco składać reklamacje domagając się prawidłowego 
wykonania umowy lub gdy to jest niemożliwe żądać świadczenia zastępczego 
np. wycieczki fakultatywnej, dodatkowych posiłków itp. Jeżeli jakość świadcze-

cd na stronie 7
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Kącik porad konsumenckich - wakacje z biurem podróży: 
uwagi i ostrzeżenia oraz reklamacje usług lotniczych

nia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie, możemy 
domagać się odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. W ostateczności, gdy or-
ganizator turystyki nie wywiązuje się z umowy, turysta może nawet odstąpić od 
umowy nie zgadzając się na proponowane świadczenie zastępcze np. na noclegi 
w hotelu o dużo niższym standardzie niż w umowie. W takim przypadku organi-
zator jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, zapewnić 
mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy lub innego uzgodnionego miejsca w 
warunkach nie gorszych niż określone w umowie. Organizator nie może wtedy 
dochodzić zapłaty kary umownej. Za to turysta może żądać naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania umowy.

Postępowanie odszkodowawcze organizatora wobec konsumenta jest wyłą-
czone w przypadku, gdy:

- jest spowodowane działaniem konsumenta, czyli np. spóźni się na samolot,
- jest wynikiem działań osób trzecich, które nie uczestniczą w imprezie tu-

rystycznej, a których działań nie można przewidzieć, czyli np. kradzież aparatu 
fotograficznego,

- występowania siły wyższej.
Zachodzą jednak sytuacje wyjątkowe np., gdy rok temu z powodu pyłu wul-

kanicznego zamknięto lotniska i turyści nie mogli opuścić miejsca wypoczynku. 
Mimo charakteru zjawiska wybuchu wulkanu, jako rodzaju siły wyższej, zgod-
nie z art. 11a ustawy o usługach turystycznych, wyłączenie odpowiedzialności 
nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania 
imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Poza możliwością dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe, kon-
sument może dochodzić zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę z powodu 
nieudanego urlopu. Mimo braku regulacji prawnych w tym zakresie można po-
siłkować się orzecznictwem sądowym np. uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 
listopada 2010 r. (sygn. III CZP 79/10).

Ustawa o usługach turystycznych określa co powinna zawierać reklamacja 
i w jakim terminie należy ją złożyć. Zgodnie z prawem reklamacja musi wska-
zywać uchybienia w sposobie wykonania umowy, którą klient zawarł z organi-
zatorem imprezy turystycznej oraz określać nasze żądanie. Dbajmy o dowody, 
dlatego warto zrobić zdjęcia dokumentujące nieprawidłowości, pisemne oświad-
czenia świadków itp.

Pamiętajmy, że na złożenie reklamacji mamy 30 dni od zakończenia imprezy. 
Warto podkreślić, że obowiązek przyjmowania zastrzeżeń co do jakości usług mają 
również piloci wycieczek. W przypadku nieprawidłowości występujących w trak-
cie imprezy konsument powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora. 
    Jeżeli biuro podróży nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w ciągu 30 
dni od dnia zakończenia imprezy lub złożenia skargi, gdy jest składana po zakoń-
czeniu wycieczki, uważa się, że roszczenie zostało uznane za zasadne.

Należy pamiętać, że reklamację można składać również w wypadku ofert last 
minute i first minute. Termin przedawnienia roszczeń uczestnika imprezy wyno-
si 10 lat według art. 118 kodeksu cywilnego.

Reklamacje usług lotniczych w następnym numerze wieści w lipcu ( Nr 
5/2011)

(Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów)

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych 
w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynu-
owanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach 
z medycznego punktu widzenia. EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeże-
li celem podróży jest odbycie planowego leczenia. Karta uprawnia do ko-
rzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają 
w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne 
pacjent musi zapłacić we własnym zakresie. W większości państw także pla-
cówki, działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pobie-
rają pewne opłaty od ubezpieczonych. 

Karta EKUZ jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza. 
Okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc przewi-
dywany czas trwania uprawnień. Szczegóły na  www.nfz.gov.pl 

Zanim wyjedziesz z kraju 
zaopatrz się w Europejską Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego
Od 1 stycznia 2011 r. 

w związku ze  zwiększają-
cą się mobilnością ubez-
pieczonych, decyzją Pre-
zesa NFZ, możliwe jest 
złożenie wniosku o EKUZ 
w każdym Oddziale Woje-
wódzkim NFZ, a nie tylko 

w Oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

Nabory do szeregów Narodowych Sił Rezerwowych prowadzą 
komendy uzupełnień i już czekają na chętnych. Członkowie NSR 
będą musieli stawić się do służby na przykład w razie wystąpie-
nia sytuacji kryzysowej. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku prowadzi aktualnie intensywny 
nabór ochotników do służby w Narodowych Siłach Zbrojnych.  NSR to forma-
cje przeznaczone głównie do użycia w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
Ich powstanie wiąże się z reorganizacją polskiej wojskowości – od 2008 roku 
zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej, od lat ograni-
czana jest też liczebność Sił Zbrojnych RP.

Wystarczy siedem kroków aby stać się żołnierzem NSR
1 – Podejmij decyzję
2 – Poszukaj niezbędnych informacji np. w punktach informacyjnych Woj-

skowych Komend Uzupełnień (najbliższa w Rybniku), na stronach interne-
towych resortu obrony narodowej, w czasie trwania akcji promocyjnych

3 – Zgromadź niezbędne dokumenty, w razie wątpliwości dzwoń do Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień 

4 – Złóż dokumenty w swojej Komendzie Uzupełnień i czekaj na informacje
5 – Zgłoś się we wskazanym miejscu na badanie lekarskie i psychologiczne 

oraz testy kwalifikacyjne
6 – Odbierz kontrakt 
7 – Odbierz kartę przydziału kryzysowego, zostałeś żołnierzem NSR!

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do WKU w Rybniku pod nr 
(32) 42 23 447 w. 9746 lub (32) 46 11 746 lub odwiedzając stronę internetową 
www.rybnik.wku.wp.mil.pl

Ruszył nabór do 
Narodowych Sił Rezerwowych

Każdy w wieku 18-55 lat kto chce bezpłat-
nie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek 
macierzystych, będzie mógł to zrobić już 19 czerwca br. w II 
Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śl.w 
godz. od 11.00  do godz. 17.00.  

Dzień Dawcy Szpiku w Wodzisławiu Śl.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i oddaniu zaledwie 5 ml 

krwi potrzebnej do przeprowadzenia badania genetycznego. Zapraszamy.
Patronat honorowy nad „Dniem Dawcy Szpiku w Wodzisławiu Śl.” objął 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła. 
Więcej informacji o Fundacji Dawców Komórek Macierzystych można 

znaleźc na stronie www.dkms.pl   (WSR)
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OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙  OGŁOSZENIA
» Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej w 

zakresie remontu budynku byłego Oddziału Chorób Wewnętrznych nr 2 ZOZ w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30. Termin składania ofert do dnia 17.06.2011 r. Szczegóły na 
www.pzzn.bip.powiatwodzislawski.pl w zakładce zamówienia publiczne.

» Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, będącej własnością Powiatu Wodzisław-
skiego, w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, położonej w jednostce ewidencyjnej Gaszowice, oznaczonej jako działka nr 1167/208 o pow.  0.2636 ha, karta 
mapy 1, obręb Piece, wpisanej do Księgi Wieczystej KW Nr 108067, prowadzonej przez  Sąd  Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rybniku. Termin składania ofert do dnia 
1 lipca 2011r. godz. 15.00. Szczegóły na www.bip.powiatwodzislawski.pl w dziale ogłoszenia.

» Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. im. O. Langego w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na kapitalny remont wnętrza sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1. Termin składania ofert do dnia   21.06.2011r. godzina 11:00, miejsce:  Zespół Szkół Ekono-
micznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śl., ul. Szkolna 1, sekretariat pokój nr 7. Szczegóły na www.ekonomik.bip.powiatwodzislawski.pl w zakładce zamówienia publiczne.

» Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Rydułtowy Dolne Miasta 
Rydułtowy. Starosta Powiatu Wodzisławskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3 w pokoju 011 w terminie: od 7 
czerwca do 28 czerwca 2011 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 jest wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków oraz aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych. Dokumentacja tego operatu, składająca się z 
rejestru gruntów, wykazów zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art.24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz.454).Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-
-kartograficznego, ma prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do projektu ewentualne uwagi, które 
zostaną odnotowane w protokole. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych i ma na celu między innymi ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości na 
tym etapie postępowania. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji, zatwierdzenia 
operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Uwaga: Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument własności lub 
władania nieruchomością.

» Starosta Wodzisławski informuje, że w oparciu o „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego” zatwierdzony przez 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie postępowania przetargowego, wyłoniony został Wykonawca zadania „Informatyzacja 
części kartograficznej operatu ewidencyjnego oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Rydułtowy – obręb Rydułtowy Górne” - P.P.T. „DATOR” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie przedmiotowego zadania została spisana dnia 02 czerwca 2011r. Data ta jest traktowana jako roz-
poczęcie prac związanych z realizacją zadania objętego umową. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje: - założenie ewidencji budynków i lokali w wyniku wywiadu terenowego 
oraz z dostępnych zbiorów informacji źródłowych; - aktualizację treści mapy zasadniczej w zakresie usytuowania i kształtu (obrysu) budynków; - aktualizację konturów użytków 
gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych; - wykonanie numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej, tak aby zawierała elementy określone 
w §28 ust. l i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa   z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwanego dalej rozporządzeniem.
- Zeskanowanie i podpięcie do mapy istniejących materiałów archiwalnych dotyczących położenia punktów granicznych i naroży budynków; - dostosowanie oznaczeń działek i 
użytków gruntowych do wymogów rozporządzenia oraz przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji i działu I ksiąg wieczystych; - wyjaśnienie pozostałych 
rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów, przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji i działu I ksiąg wieczystych; - wykonanie  
wyplotów arkuszy mapy aktualnej na dzień oddania operatu; - w wyniku realizacji zadania „Informatyzacja części kartograficznej operatu ewidencyjnego oraz założenie ewidencji bu-
dynków i lokali dla miasta  Rydułtowy – obręb Rydułtowy Górne” powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, 
do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie tut. Starostwa.
Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia operatu. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w 
okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie powyższego terminu projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji grun-
tów i budynków. Informację o tym Starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane 
ewidencyjne ujawnione w operacie, może zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego 
zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty 
zgłoszone po terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Na terenie powiatu wodzisławskiego jest wie-
le prężnie działających organizacji pozarządo-
wych, a rolą samorządu jest wspieranie aktyw-
ności obywatelskiej i finansowanie inicjatyw, 

które chcą realizować mieszkańcy naszego powiatu. 
Dobra współpraca samorządu i organizacji pozarządowych jest aktualną i pil-

ną potrzebą, a dostępne pieniądze mogą pomóc w jej wypracowaniu. Aktywna 
współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest 
zatem jednym z elementów efektywnego wykonywania zadań Powiatu.

Dlatego Powiat Wodzisławski co roku ogłasza konkursy dotacyjne, służą-
ce wyłonieniu najlepszych projektów na realizację zadań publicznych. Pod ko-
niec zeszłego roku i na początku obecnego Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na 
wsparcie realizacji zdań publicznych w 2011 r. z zakresu kultury, sportu, ochro-
ny i promocji zdrowia, pobudzania rozwoju lokalnego, edukacji ekologicznej 
oraz z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  

Łącznie organizacje z terenu naszego powiatu otrzymały 102 122,00 zł  Dzię-
ki pozyskanym przez organizacje środkom, dla mieszkańców naszego powiatu 
organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, 

Organizacje pozarządowe 
realizują wiele zadań dla 

mieszkańców naszego powiatu

sportowym, rekreacyjnym, itp. Oto niektóre z nich: 
- Grupa Inicjatyw Twórczych w dniach od 7 do 10 lipca organizuje Konwent 

z grą terenową „Fort Larp2011”. Do Czyżowic zjadą się fani literatury fantasy 
oraz gier RPG. 

- Grupa Artystyczna „Konar” w ramach swojego zadania stworzy kolekcję prac 
malarskich w oparciu o malownicze pejzaże i zabytki powiatu, dzięki czemu 
powstanie broszura promująca i dokumentująca dziedzictwo kulturowe. Jej dys-
trybucja odbędzie się we wrześniu. 

- Plener malarski zaplanował Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i 
Franciszek z Wodzisławia Śl. Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wybiorą 
się do Katowic do Parku Kościuszki, gdzie będą malować Kościół Św. Michała 
Archanioła, który został przeniesiony z Syryni właśnie do Katowic. Plener odbę-
dzie się 22 czerwca, natomiast prace podziwiać będzie można od 29 czerwca do 
15 września w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl. 

- Dla miłośników aktywności ruchowej Klub Sportowy „FORMA” zorganizu-
je Festiwal Biegowy 2011 o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. W ra-
mach zadania odbędzie się m.in. bieg krasnala, bieg juniora, bieg na milę, nordic 
walking oraz bieg główny na 10 km. Termin imprezy zaplanowano na dzień 25 
czerwca (sobota) w Godowie. 

- „Amazonka dba o zdrowy styl życia” to tyłu zadania, w ramach którego odbywają 
się zajęcia rehabilitacyjne kobiet po amputacji piersi mające na celu przywrócenie 
sprawności ruchowej, poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Wodzisław-
skie Stowarzyszenie Amazonek zajęcia prowadzi od marca do listopada. (WSR) 
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Po podsumowaniu punktacji okazało się, że zwycięzcą w klasyfikacji 
generalnej całej Licealiady został Zespół Szkół Technicznych w Wodzisła-
wiu Śląskim (225 pkt.), wyprzedzając o zaledwie 5 pkt. Zespół Szkół im 
14 Pułku Powstańców Śląskich  w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego  w Wodzisławiu Śląskim (170 pkt.). 
Kolejne miejsca zajęły: ZSP nr 2 w Rydułtowach  (125 pkt.) oraz ZSP w 
Wodzisławiu Śląskim (120 pkt.)

Najlepsze szkoły oraz wyróżniające się uczestniczki otrzymały pamiąt-
kowe puchary i medale z rąk Wicestarosty Powiatu Wodzisławskiego – Da-
riusza Prusa oraz Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego – Zbigniewa 
Seemanna. Organizatorem Licealiady było Starostwo Powiatowe w Wodzi-
sławiu Śląskim przy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Wo-
dzisławiu Śląskim. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie www.
powiatwodzislawski.pl. (WSR)

XI Licealiada Dziewcząt 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Wodzisławskiego
Na obiektach sportowych Powiatowego Młodzieżowego 

Ośrodka Sportu w Wodzisławiu Śląskim odbyła się już po raz 
jedenasty „Licealiada Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Wodzisławskiego”. Do rywalizacji przystąpiło 8 szkół 
z terenu powiatu wodzisławskiego w różnych konkurencjach 
sportowych.

Licealiada stała na bardzo wysokim poziomie, a osiągane przez uczestni-
ków wyniki były imponujące. Uczniowie walczyli o każdy punkt, zarówno w 
konkurencjach indywidualnych jak i zespołowych. Po podliczeniu wszystkich 
punktów okazało się, iż na najwyższym stopniu podium uplasowali się ucznio-
wie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przed reprezentan-
tami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie oraz 
uczniami  Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. Najlepsi za-
wodnicy oraz zespoły otrzymały pamiątkowe medale, puchary i dyplomy ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Wyniki szczegó-
łowe dostępne na stronie www.powiatwodzislawski.pl  (WSR)

XII Licealiada Chłopców 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Wodzisławskiego
Już po raz dwunasty odbyła się licealiada chłopców szkół 

ponadgimnazjalnych, której organizatorem było Starostwo 
Powiatowe przy pomocy Zespołu Szkół Technicznych. Uro-
czystego otwarcia imprezy dokonał Wicestarosta Powiatu 
Wodzisławskiego, Dariusz Prus.

Uczestnicy XI Licealiady Dziewcząt 
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego.

Uczestnik XII Licealiada Chłopców w pchnięciu kulą na odległość.

1. Chór Mieszany „BASILIKA CANTANS” z Częstochowy - Puchar Sta-
rosty Powiatu Wodzisławskiego . 

2. Chór Mieszany „im. J. SŁOWACKIEGO” z Radlina – Puchar Prezyden-
ta Miasta Wodzisławia Śl.

3. Chór Męski „ECHO” z Radlina – Puchar Burmistrza Pszowa.
4. Chór Mieszany „SERAF” z Rybnika – Puchar Burmistrza Radlina.
5. Chór Mieszany „BEL CANTO” z Rybnika -  Puchar Prezesa Okręgu.

Organizatorami Eliminacji Okręgowych byli: Starostwo Powiatowe w 
Wodzisławiu Śl., Urząd Miasta Pszów i Śląski Okręgowy Związek Chórów 
i Orkiestr Okręgu Wodzisław Śl.  (WSR)

Ostatni tydzień w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo 
– Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim upłynął pod znakiem 
licznych przedsięwzięć wychowawczo – edukacyjnych organizo-
wanych w ramach Tygodnia Obchodów Święta Szkoły.

Tydzień Święta Szkoły to kolejna inicjatywa dyrekcji i grona pedago-
gicznego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w 
Wodzisławiu Śląskim dowodząca, że jest to placówka nie tylko umożliwiają-
ca dzieciom i młodzieży o specjalnych wymaganiach edukacyjnych zdobycie 
wykształcenia i pomoc w przystosowaniu do życia, zapewniająca wspieranie 
integracji społecznej i rehabilitacji zdrowotnej, ale także realizująca odważnie 
i z pomysłem pionierskie programy rewalidacji dzieci i młodzieży. Służy temu 
profesjonalna kadra Zespołu, nierzadko posiadająca osobiste doświadczenia z 
niepełnosprawnością dzieci, stale rozwijana baza edukacyjna, ale i ścisła współ-
praca z rodzicami, którym zapewnia się fachową poradę i wsparcie.  (WSR)

Festiwal Pieśni Maryjnej 
„Magnificat 2011” 

Młodzież Zespołu Placówek 
Szkolno – Wychowawczo 

– Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim obchodziła Święto Szkoły

W Bazylice Naro-
dzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Pszo-
wie 21 maja odbyły 
się Eliminacje Festi-
walu Pieśni Maryjnej 
„Magnificat 2011”. Z 
11 zespołów śpiewa-

czych które zgłosiło swój udział w Festiwalu, Jury wybrało 5 
laureatów którym wręczone zostały dyplomy i puchary.

Młodzież podczas obchodów Święta Szkoły.

Laureaci Festiwalu Piesni Maryjnej Magnificat 2011.
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Jest jeden dzień w roku kiedy obiekt Powiatowego Młodzieżowego 
Ośrodku Sportu w Wodzisławiu Śl. zmienia się w arenę zmagań olimpijskich.  
2 czerwca o  godzinie 9:15  ponad 200 uczestników z ośrodków nie tylko z 
terenu powiatu wodzisławskiego, ale i z Jastrzębia Zdroju, Rybnika czy na-
wet Czech, uformowało korowód i przy dźwiękach orkiestry dętej przeszło 
na murawę stadionu, by uroczyście rozpocząć zmagania sportowe. Na maszt 
wciągnięto olimpijską flagę,  po czym Starosta Tadeusz Skatuła dokonał ofi-
cjalnego otwarcia olimpiady, życząc jednocześnie wszystkim zawodnikom 
powodzenia w sportowej rywalizacji.

Podczas imprezy uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności zmaga-
jąc się z różnymi konkurencjami sportowymi. Udział w zawodach to duże 
wyzwanie dla dzieci i osób dorosłych z różnym stopniem niepełnosprawno-

Sportowe emocje z udziałem niepełnosprawnych

Pokonywali ograniczenia wynikające z niepełnosprawno-
ści, a przy tym bawili się doskonale – 2 czerwca już po raz IX 
odbyła się Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, 
której organizatorem była Fundacja na Dobro Pomocy Spo-
łecznej i Ochrony Zdrowia w Wodzisławiu Śląskim przy dofi-
nansowaniu ze środków Powiatu Wodzisławskiego w ramach 
zadania publicznego. 

ści. Był bieg przez płotki, podno-
szenie ciężarka, rzut do tarczy, 
strzelanie do bramki czy rzuca-
nie do puszek. Jednak w tych 
zawodach nie było wygranych i 
przegranych. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe medale za udział w 
olimpiadzie, a każda drużyna – 
pamiątkowy puchar.

Dla wszystkich zgromadzo-
nych organizatorzy przygotowali 
również wiele licznych atrakcji. 
W przerwie każdy uczestnik 
mógł obejrzeć pokaz akcji stra-
żackiej przeprowadzony  przez 
strażaków z Państwowej Powia-
towej Straży Pożarnej w Wo-
dzisławiu Śl. Pokaz polegał na 
pocięciu specjalistycznym sprzę-
tem samochodu i sprawnym 

wyciągnięciu, udzieleniu pomocy 
i transportu rannych. Pokaz był nie 
tylko widowiskowy, ale także uświa-
domił wszystkim obecnym, jak waż-
ne jest sprawne działanie strażaków 
podczas ratowania ludzi z wypadku 
samochodowego. Inna atrakcją dla 
uczestników była prezentacja mto-
cykli – chopperów. Każdy zaintere-
sowany tymi pojazdami mógł usiąść, 
przymierzyć kask a nawet przejechać 
kilka okrążeń. Wszystkim uczestni-
kom i gościom podczas IX Olimpia-
dy czas umilały występy zespołów: 
“Nostalgic”, “Szansa”, “Radość” i 
grupy tanecznej Epizod. (WSR)

Do turnieju zgłosiły się reprezentacje strażaków, policjantów, piekarzy, 
kolejarzy, prawników, przedsiębiorców (Cech), przedsiębiorców (Izba Go-
spodarcza), handlowców,  strażników miejskich, dziennikarzy oraz ratow-

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Powiatu Wodzisławskiego

W piękny czerwcowy weekend reprezentacje 11 grup za-
wodowych zmierzyły się w III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Starosty Powiatu Wodzisławskiego. 

ników WOPR.
Po oficjalnym otwarciu zawodów przez Wicestarostę Dariusza Prus przy-

stąpiono do rozlosowania trzech grup. Mecze w grupach odbywały się syste-
mem każdy z każdym. Po fazie grupowej drużyny przystąpiły do rywalizacji 
w fazie finałowej. Zwycięzcy grup awansowali do wielkiego finału i walczy-
li o miejsca 1-3. Drużyny, które zajęły w fazie grupowej miejsce 2 walczyły  
z kolei o miejsca 4-6 i tak analogicznie toczyły się pozostałe rozgrywki.

Wszystkie reprezentacje podeszły do zwodów z wielkim zaangażowa-
niem, jednak  w walce o podium liczyły się drużyny: strażaków, piekarzy 
i przedsiębiorców (Izba Gospodarcza). Tytuł Mistrza Powiatu oraz Puchar 
Starosty wywalczyła reprezentacja piekarzy, która w fazie finałowej w ostat-
nim meczu pokonała reprezentację strażaków, którym tym samym  przypa-
dło  drugie miejsce na podium.  Trzecie miejsce  zajęła drużyna przedsiębior-
ców  (Izba Gospodarcza). Na kolejnych miejscach uplasowali się kolejno 
handlowcy, strażnicy miejscy, kolejarze, pracownicy WOPR, dziennikarze, 
policjanci, prawnicy, przedsiębiorcy (Cech).

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy,  a najlepsze  pu-
chary i medale.  Nie zabrakło również nagród indywidualnych. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrano Adama Jachimowicza z drużyny strażaków, 
tytuł najlepszego bramkarza przypadł Krzysztofowi Markowi (pracownik 
WOPR), natomiast królem strzelców został Jarosław Gawlas z reprezentacji 
strażników miejskich. (WSR)

Uczestnicy III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego.


