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Ważna informacja dla wszystkich osób korzystających z usług Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, Starostwo Powiatowe od 4 lipca br. zmieniło i ujednoliciło 
godziny swojego funkcjonowania. 

Cały urząd, w tym Wydział Komunikacji i Transportu oraz Punkt Pasz-
portowy, jest czynny

- od poniedziałku do środy w godz. 7:30 – 15:30,
- w czwartki w godz. 7:30 – 17:00,
- w piątki w godz. 7:30 – 14:00.

Powyższe zmiany oznaczają, że ze względu na konieczność uruchamiania 
i zamykania systemów informatycznych niezbędnych do obsługi mieszkań-
ców,  interesanci Wydziału Komunikacji i Transportu przyjmowani są:

- od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do godz. 15:00,  
- w czwartki od godz. 8:00 do godz. 17:00, 
- w piątki od godz. 8:00 do godz. 13:00. 

- W przypadku Punktu Paszportowego trwają jeszcze uzgodnienia ze 
Śląskim Urzędem Wojewódzkim, ale bardzo prawdopodobne jest, że Punkt 
będzie czynny w takich samych godzinach jak pozostałe komórki Starostwa.

Zmiany godzin urzędowania 
w Starostwie 

Powiat kompleksowo wyremontował kolejny 
ośrodek zdrowia czytaj str. 5 
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za nami połowa roku. Tradycyjnie jest to 
okres pewnych podsumowań – uczniowie, 
studenci i nauczyciele podsumowują rok 
szkolny, przedsiębiorcy sporządzają pół-

roczne bilanse, piłkarze kończą rozgrywki ligowe, a insty-
tucje kultury zamykają sezony artystyczne. Do podsumowań  
i bilansów dochodzi także w samorządzie. Jednym z najważ-
niejszych z nich – obok oceny wystawionej przez wyborców 
– jest głosowanie nad absolutorium, czyli dokonanie oceny 
działalności finansowej.

Miło mi poinformować, że na ostatniej sesji Rady Powia-
tu Wodzisławskiego Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, na 
czele którego stoję, otrzymał od powiatowych radnych abso-
lutorium. Jako Starosta Wodzisławski, który w minionej ka-
dencji pełnił funkcję Wicestarosty, traktuję ten jednomyślny 
wynik głosowania za dowód szczególnego zaufania do mi-
nionej i obecnej polityki Zarządu – racjonalnego i oszczęd-
nego gospodarowania finansami i równocześnie dużej ak-
tywności w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do sprawnego i efektywnego wy-
konania ubiegłorocznego budżetu. Mimo trudnych czasów 
– mam tu na myśli kryzys gospodarczy i kryzys finansów 
państwa – udało się bowiem zrealizować i przygotować wie-
le przedsięwzięć istotnych dla rozwoju powiatu wodzisław-
skiego i jego mieszkańców.

Jednym z nich jest doprowadzenie do  finału budowanego 
przez prawie rok „Orlika” przy I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki temu oddaliśmy mło-
dzieży u progu wakacji dwa nowoczesne i ogólnodostępne 
boiska. To wyjątkowy „Orlik”, bo drugi wybudowany przez 
Starostwo, a setny w Województwie Śląskim. Wybudowanie 
przez Powiat Wodzisławski na przestrzeni ostatnich czterech 
lat 3 kompleksów sportowych (dwa „Orliki” oraz obiekt 
sportowy przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim) stanowi najlepszy dowód naszej autentycznej tro-
ski o rozwój fizyczny młodego pokolenia. Wierzę, że dzię-
ki temu już w niedalekiej przyszłości z naszych „Orlików” 
wyfruną prawdziwe Orły polskiego sportu, z których nasza 
ziemia zawsze słynęła.

W szkole, w której świętowaliśmy otwarcie „Orlika”, 
noszącej zaszczytne imię 14 Pułku Powstańców Śląskich, 
dokonaliśmy także jeszcze jednego podsumowania – powia-
towych obchodów Roku Powstań Śląskich. W bieżącym roku 
świętujemy bowiem 90 rocznicę plebiscytu górnośląskiego 
i wybuchu III Powstania Śląskiego, w efekcie którego na-

Szanowni Państwo,

mieszkańcy powiatu wodzisławskiego,

sza wodzisławska ziemia znalazła się w granicach państwa 
polskiego. W ramach obchodów od marca na terenie ca-
łego powiatu odbywały się różnorakie imprezy kulturalne, 
edukacyjne i patriotyczne, nad którymi z wielką przyjemno-
ścią objąłem patronat. Dla tych wszystkich, którzy w sposób 
szczególny przyczynili się do promocji rocznic obu jakże 
ważnych dla losów naszego regionu i kraju wydarzeń, zor-
ganizowaliśmy żywą i ciekawą lekcję patriotyzmu w postaci 
wycieczki na Górę Św. Anny i jej okolice.

Bardzo szczególnym rodzajem podsumowania była 
sześćdziesiąta rocznica pierwszej matury przeprowadzonej 
w Wodzisławiu Śląskim. Z tej okazji absolwenci rocznika 
1951 najstarszej wodzisławskiej szkoły średniej, jaką jest 
I Liceum Ogólnokształcące, spotkali się ze społecznością 
szkolną i podzielili własnymi wspomnieniami. Mało kto wie, 
że wśród absolwentów wodzisławskiej „jedynki” są tak zna-
komite postacie jak Józef Musioł, Stanisław Oślizło czy Ma-
rian Dziędziel i wiele innych.

Na zakończenie tematu szeroko pojętej oświaty chciałbym 
z niekłamaną radością odnotować, że w tym roku szkolnym 
miałem przyjemność nagrodzenia rekordowej liczby naj-
zdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród 
„Najlepszych z Najlepszych” znalazło się bowiem aż 81 
wspaniałych młodych ludzi utalentowanych w różnorakich 
dziedzinach – laureatów olimpiad i turniejów przedmioto-
wych, konkursów, przeglądów i festiwali zawodowych oraz 
sportowców. To dowodzi, że przy zapewnieniu w naszych 
powiatowych szkołach odpowiednich warunków, młodzież 
potrafi doskonale wykorzystać dawane jej szanse i się roz-
wijać, pokazując jak wiele pozytywnej energii w sobie kryje

Szanowni Państwo, 
nadeszło lato. To wspaniała okazja, aby wypocząć na 

świeżym powietrzu, ale i aby lepiej poznać ziemię, z której 
wyrośliśmy. Zachęcam, aby podczas urlopów czy wolnych 
weekendów w swoich planach uwzględnić także piesze czy 
rowerowe, bliższe czy dalsze „eskapady” w różne zakątki 
naszego powiatu, a także do naszych południowych sąsia-
dów w okolice Bogumina i Karwiny. Zaręczam, że po obu 
stronach Odry i Olzy jest mnóstwo miejsc wartych odkrycia 
i odwiedzenia, czasem zaskakujących, ale zawsze intere-
sujących. Nasz region ma bowiem wiele do zaoferowania. 
Trzeba tylko chcieć to zauważyć.

Pozostawiając Państwa z tą moją propozycją, życzę uda-
nego i niczym niezmąconego wypoczynku oraz zawsze bez-
piecznych powrotów z wakacyjnych wojaży.
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Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu, jednogło-
śnie udzielili Zarządowi i Staroście absolutorium, czyli pozytywnie ocenili ich 
działalność finansową.

Starosta dziękując radnym zadeklarował, że zrobi wszystko, aby spłacić 
kredyt zaufania, którym radni obdarzyli Zarząd. Podziękował także wszystkim, 
którzy przyczynili się do sprawnego i efektywnego wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu. Mimo trudnych czasów udało się bowiem zrealizować i przygoto-
wać wiele niezwykle istotnych dla rozwoju powiatu wodzisławskiego przed-
sięwzięć. Starosta podziękował radnym minionej i obecnej kadencji za dobrą 
współpracę oraz Skarbnikowi Powiatu i służbom finansowym Powiatu, które na 
bieżąco czuwają nad prawidłowością gospodarki finansowej. Starosta skierował 
także słowa podziękowania do pracowników Starostwa i powiatowych jedno-
stek organizacyjnych za ich codzienną pracę, bez której sprawne wykonywanie 
zadań powiatu, a przez to – budżetu – nie byłoby możliwe. 

- W sposób szczególny składam wyrazy uznania tym wszystkim pracowni-
kom, których zaangażowanie i ambicje pozwoliły w tak znacznych rozmiarach 
wesprzeć nasze finanse środkami pozyskanymi z zewnątrz. Fundusze unijne to 
ogromna szansa dla naszego kraju i powiatu. Uważam, że tej szansy nie zmar-
nowaliśmy. Deklaruję równocześnie, że na tym nie poprzestaniemy i nadal bę-
dziemy zabiegać o środki niezbędne dla rozwoju naszego powiatu – powiedział 
Starosta Tadeusz Skatuła.

Podczas posiedzenia Starosta Tadeusz Skatuła złożył Radzie sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu w czerwcu przedstawiając najważniejsze za-

Wieści z sesji
Czerwcowa sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego była 

ostatnią przed wakacyjną przerwą i obfitowała w ważne de-
cyzje, była bowiem tzw. sesją absolutoryjną. Z tego powodu  
w posiedzeniu Rady wzięli udział członkowie Zarządu Powia-
tu poprzedniej kadencji, były starosta Jerzy Rosół oraz Tade-
usz Sobala i Mieczysław Kowalski.

gadnienia jakimi zajmował się Zarząd Powiatu w tym okresie. Poinformował 
również, że Zarząd

Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez Dyrektora ZOZ 
w Wodzisławiu Śl. i ZOZ w Rydułtowach, Bożenę Capek, dotyczącą funkcjo-
nowania obu zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie wejścia w życie nowej 
ustawy o działalności leczniczej. Przyjął również informację o wynikach postę-
powań konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek i szkół ponadgim-
nazjalnych, na podstawie których wyłoniono kandydatów do objęcia tych sta-
nowisk, a dodatkowo Zarząd przyjął i zaopiniował wszystkie projekty uchwał 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, które były przedmiotem obrad czerwcowej 
sesji.

W dalszej części sesji radni wypowiedzieli porozumienie z Miastem Rybnik 
dotyczące obsługiwania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania Osób Niepełno-
sprawnych w Rybniku terenu powiatu wodzisławskiego. Dzięki temu posunię-
ciu od października br. niepełnosprawni mieszkańcy powiatu wodzisławskiego 
będą mogli załatwiać swoje sprawy w Wodzisławiu Śl. w siedzibie Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałowej 30.

Wśród innych ważniejszych kwestii dotyczących służby zdrowia, które po-
ruszono podczas sesji, należy wspomnieć o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań 
finansowych obu  powiatowych szpitali, powołaniu nowych Rad Społecznych 
w tych placówkach oraz wyrażeniu zgody na czasowe zaprzestanie działalności 
Oddziału Urologicznego i Poradni Neonatologicznej wodzisławskiego szpitala. 
Te ostatnie decyzje spowodowane zostały niekorzystnymi zmianami kadrowy-
mi w placówce. Po przezwyciężeniu tych trudności planuje się ponowne uru-
chomienie obu komórek organizacyjnych szpitala.

Ważnym zagadnieniem, którym, obok spraw finansowych i służby zdrowia, 
zajęli się radni podczas sesji, była ochrona środowiska. Radni przyjęli uchwałę 
o zasadach udzielania z budżetu Powiatu dotacji na finansowanie lub dofinanso-
wanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
a także o zasadach udzielania dotacji dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwesty-
cji. Na podstawie tych regulacji możliwe będzie wspieranie przez Powiat zadań  
z zakresu ekologii i gospodarki wodnej o zasięgu ponadgminnym. Dodatkowo 
radni zdecydowali o udzieleniu przez powiat pomocy finansowej gminom na 
usunięcie i utylizację azbestu. Ponadto radni udzielili z budżetu powiatu pomo-
cy finansowej miastu Wodzisław Śl. na odbiór, transport i utylizację odpadów 
medycznych, w tym leków z aptek działających na terenie miasta.

Ponadto radni przyjęli Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Wyrazili tak-
że pozytywną opinię do wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy 
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisła-
wiu Śl., dzięki czemu możliwe będzie obniżenie kosztów adaptowania pod po-
trzeby Centrum budynku byłego PZU w Wodzisławiu Śl. przy ul. Michalskiego.

(WSR,BRZ)

- Panie Przewodniczący. Jest Pan no-
wym Radnym Powiatu i został Pan wybra-
ny na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Budżetu. Proszę przybliżyć mieszkańcom 
powiatu jak wygląda praca komisji nad 
budżetem i jakie najczęściej poruszane są 
tematy na posiedzeniach tej komisji?

Witam bardzo serdecznie. Tak, jestem 
nowym Radnym Powiatu. Tak się złożyło, że  
w bieżącej kadencji do Rady Powiatu dosta-
ło się wielu nowych Radnych. Z jednej strony 
jest to dobre, gdyż mamy tak zwaną „świeżą 
krew”, z drugiej jednak strony trochę brak 
nam doświadczenia. Moja sytuacja na po-

czątku także nie była łatwa. Mimo piętnastoletniego doświadczenia w pracy 
samorządowej na różnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Pszów i ostatnio 

Rozmowa z Michałem Lorkiem Przewodniczącym 
Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego.

w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie musiałem popatrzeć na sprawy samo-
rządu i jego budżetu trochę inaczej. Zakres działania Powiatu i Gminy trochę 
się różni, gdyż zadania publiczne wykonywane w powiecie mają charakter po-
nadgminny. Pomocą służyli nam radni poprzednich kadencji. W moim wypadku 
bardzo pomocny, w każdej sytuacji,  był także Skarbnik Powiatu Pan Mariusz 
Rakowski, który zawsze służył mi radą. Myślę więc, że po tym początkowym 
okresie – trudnym dla wszystkich - jesteśmy w stanie w pełni pracować już na 
rzecz powiatu.

Komisja Budżetu to bardzo ważna Komisja, która jest odpowiedzialna mię-
dzy innymi za budżet Powiatu zarówno w fazie projektowania, uchwalania jak 
i analizy czy wykonania. Praca Komisji nad budżetem jest dość złożona i roz-
ciągnięta w czasie. Nas większość prac nad budżetem na rok 2011 ominęła, 
gdyż po wyborach, po zaprzysiężeniu Radnych nowej kadencji budżet był już 
praktycznie gotowy. Zdecydowanie większy wpływ na budżet będziemy mieli  
w bieżącym roku. Nie znaczy to, że dla nas jest to czas stracony.  W międzycza-

Radni podczas głosowania nad absolutorium.

Michal Lorek

cd. na stronie 4
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sie poznaliśmy strukturę Powiatu. Przełoży się to na naszą pracę nad kolejnym 
budżetem.  

Najczęściej poruszane tematy na posiedzeniach Komisji? Trudno ocenić. 
Tematów jest sporo, oczywiście dużo jest spraw związanych ze zmianami w bu-
dżecie. W tym roku naszym zadaniem było między innymi wypracowanie osta-
tecznej opinii Komisji Budżetu o projekcie budżetu na 2011 rok, omówienie 
stanu finansowego szpitali oraz planów działania w roku bieżącym, zapozna-
nie się z planami finansowymi wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu,  
analiza i opiniowanie wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok. W planie pra-
cy na okres powakacyjny oprócz oczywiście prac nad nowym budżetem, który 
chcemy dość dobrze przygotować jest jeszcze spojrzenie na środki zewnętrzne 
pozyskiwane przez Powiat. Chcemy przyjrzeć się sprawom i inwestycjom, które 
udało się zrealizować ze środków zewnętrznych i co możemy jeszcze zrealizo-
wać. Uważam, że właśnie środki zewnętrzne, ich wysokość stymuluje rozwój 
danego samorządu. Gdyż środków własnych jest coraz mniej, a zadań przeka-
zywanych do Powiatu jest coraz więcej.

- Komisja zajmuje się sprawami związanymi z prognozo-
waniem, planowaniem oraz analizą budżetu Powiatu. Które  

z powyższych tematów wymagają poświęcenia szczególnej uwagi? 
Myślę, że wszystkie te elementy są bardzo ważne i ściśle ze sobą związane. 

Dlatego nie wolno ich rozdzielać. Jest to podobna sytuacja jak z dochodami 
i wydatkami budżetowymi. Inwestycję, którą chcielibyśmy zrobić jest łatwo 
wskazać – ale trzeba w budżecie również wskazać źródło finansowania, a to 
czasami jest już bardzo trudne.

- Uchwała w sprawie udzielenia  Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  
absolutorium   za 2010 rok. Czy jest to ważna uchwała?

Tak, jest to bardzo ważna uchwała. Absolutorium w administracji samorzą-
dowej (powiatowej) to akt kontroli Rady Powiatu nad działalnością ich orga-
nów wykonawczych, czyli Zarządu Powiatu nad wykonaniem założeń budżeto-
wych. W obecnym kształcie ustawowym tryb udzielania absolutorium ignoruje 
fakt, iż za wykonywanie budżetu w trakcie roku może odpowiadać personalnie 
więcej niż jeden zarząd powiatu funkcjonujący w trakcie roku budżetowego. 
Taka sytuacja miała miejsce również i u nas. 

Radni nowej kadencji udzielili Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego abso-
lutorium za rok 2010 jednogłośnie, świadczy to o fakcie, że zarówno prace 
„starego” jak i „nowego” Zarządu zostały ocenione pozytywnie. Mam nadzie-
ję, że i kolejne lata pozwolą nam głosować „pozytywnie” nad absolutorium.

Dziękuję za rozmowę (WSR)

Do udziału w konkursie przystąpiło 39 osób składając w sumie 82 projekty. 
Konkurs adresowany był do wszystkich twórców. Prace mogły być realizowane 
i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Jeden uczestnik bądź jeden zespół 
mógł nadesłać na konkurs maksymalnie 3 projekty. Starosta Powiatu powołał 
komisję konkursową, w skład której weszli: Przewodniczący komisji Starosta 
Powiatu Wodzisławskiego,  Przewodniczący Rady Powiatu, Sekretarz Powiatu, 
grafik komputerowy, nauczyciel plastyk oraz dwóch pracowników Wydziału 
Strategii i Rozwoju Powiatu.  Komisja konkursowa dokonała oceny nadesła-
nych prac według kryteriów takich jak: oryginalność znaku, łatwość zapamięty-
wania, specyfika regionu i cechy charakterystyczne powiatu, walory graficzne  
i wartości promocyjne, czytelność i funkcjonalność. Oceniana praca mogła uzy-
skać maksymalnie 25 pkt. 

Największą liczbę punktów zdobył projekt autorstwa pana Aleksandra Bąka 
z Poznania. Przedstawiony projekt wyróżnia się wśród ocenionych prac. Logo 

Powiat ma już swoje logo
Logo Powiatu Wodzisławskiego zostało 

wyłonione w drodze konkursu ogłoszone-
go w marcu br. Informacja o konkursie 
pojawiła się w mediach lokalnych oraz 
ogólnopolskich serwisach internetowych 
dotyczących tematyki artystycznej, gra-
ficznej i plastycznej. 

nawiązuje do pozostałych symboli powiatu – herbu, flagi oraz pieczęci zacho-
wując w ten sposób jednolitość i zgodność w kształtowaniu tożsamości wizual-
nej Powiatu. Zgodnie z przyjętymi w działaniach promocyjno – reklamowych 
zasadami, identyfikacja wizualna powinna odpowiadać specyfice powiatu. Za-
proponowane logo w formie stylizowanego kwiatu łączy elementy heraldyczne 
obecne w herbie, symbolizując ideę kwitnącego miejsca. Logo jest  atrakcyjne 
i tworzy jednolity wizerunek łatwy do rozpoznania i zapamiętania. Dodatkowo 
prosta graficznie forma przewiduje możliwość wszechstronnego wykorzystania 
i dlatego będzie dobrze widoczne również na małych powierzchniach np.: ma-
teriałach promocyjnych.

  W tym miejscu należy również podkreślić, iż nowe logo Powiatu 
Wodzisławskiego nie zastąpi herbu będzie go jedynie „wspierać” w identyfika-
cji wizualnej, zgodnie z zasadami heraldycznymi najważniejszym znakiem jed-
nostki samorządowej jest herb, którego używanie zasadne jest przede wszyst-
kim w miejscach o znaczeniu szczególnym dla Powiatu oraz przy specjalnych 
okazjach, takich jak uroczystości o dużym znaczeniu patriotycznym, historycz-
nym czy artystycznym. 

Autor projektu: Aleksander Bąk twórca grafiki użytkowej, specjalizujący 
się w dziedzinie komunikacji wizualnej. Autor i współautor zespołowych pro-
jektów oraz kampanii nagrodzonych w konkursach reklamowych Effie, Golden 
Arrow, KTR, Boomerang, Złota Strzała oraz Złote Orły, a także wielokrotny 
zdobywca nagród za indywidualne opracowania projektowe.                  (WSR)

W tym roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu  
22 czerwca br. podjął decyzję o przyznaniu Nagród w Dziedzinie Kultury nastę-
pującym podmiotom oraz osobom fizycznym: 

1. Redakcji Gazety „U Nas” – miesięcznika społeczno-kulturalnego,
2. Czesławowi Czaika - autorowi fraszek związanemu z prasą lokalną i po-

nadlokalną,
3. Piotrowi Lipina – artyście zajmującemu się malarstwem, rzeźbą i fotogra-

fią, których głównym motywem jest praca górnicza,
4. Ks. Danielowi Ferek - proboszczowi parafii Ewangelicko-Augsburskiej  

w Wodzisławiu Śląskim, który wyremontował zabytkową świątynię i jako 
pierwszy gospodarz kościoła pw. Św. Trójcy udostępnił ją do realizacji 
projektów kulturalnych dla mieszkańców powiatu.

Nagrody w Dziedzinie Kultury przyznane
Nagroda Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury 

przyznawana jest corocznie osobom za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony 
Kultury. 

O terminie uroczystej Gali podczas której zostaną wręczone nagrody, lau-
reatów powiadomimy pisemnie.                                                               (WSR)

Rozmowa z Michałem Lorkiem...
cd. ze strony 3

Wyremontowany Kościół Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wodzisławiu 
Śląskim.
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Na sesji radni powiatowi dokonali podziału tej kwoty na poszczególne za-
dania. Około 104 tys. zł przeznaczyli na dofinansowanie zaopatrzenia osób 
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. O ponad 50 tys. zł więcej wydanych zostanie pieniędzy na uczest-
nictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
a także na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyj-
nych i technicznych. Po 5 tys. zł więcej otrzymają także dwa działające w po-
wiecie wodzisławskim warsztaty terapii zajęciowej.

Dzięki temu wysokość środków, jakie Powiat Wodzisławski pozyskał  
w 2011 r. z PFRON to ponad 1,7 mln zł.                                              (WSR)

Powiat Wodzisławski 
pozyskał dodatkowe 

środki z PFRON 
Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych Powiat Wodzisławski otrzymał do-
datkowe 222 772 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 Jest to aparat EKG Fukuda o wartości ok. 6000 złotych. Urządzenie jest 
sprawne techniczne i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa założone 
przez producenta. Posiada aktualne świadectwo przeglądu technicznego au-
toryzowanego serwisu dopuszczając go do dalszej eksploatacji. Sprzęt trafił 
na oddział rehabilitacyjny. 

(WSR)

Rydułtowski szpital 
wzbogacił się o aparat EKG 

Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Rydułtowach 
otrzymał od holender-
skiej fundacji chary-
tatywnej „Stichting 
Sociaal Medische” 
darowiznę w postaci 
aparatury i sprzętu 
medycznego.

Łącznie na termomodernizację ośrodka przy ul. Raciborskiej 48 powiat 
wodzisławski wydał w 2011 r. ponad 265 tys. zł, z czego część tej kwoty 

Powiat Wodzisławski kompleksowo 
wyremontował kolejny ośrodek zdrowia

Powiat w czerwcu zakończył termomodernizację ośrodka 
zdrowia w Gorzycach. Po tym jak w 2006 r. i 2007 r. wyre-
montowano dach obiektu, w 2008 r. wybudowano pochylnię 
dla osób niepełnosprawnych, a w 2009 r. zmodernizowano 
parking, w bieżącym roku ocieplono ściany i stropodach, do-
kończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymie-
niono kotłownię.

stanowiły środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska. Za inwestycję odpowiedzialny był Powiatowy Zakład Zarządzania 
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.

To już trzeci ośrodek zdrowia poddany w ciągu ostatnich lat gruntownej 
modernizacji przez Powiat Wodzisławski. Wcześniej wyremontowano przy-
chodnie w Rogowie i Lubomi. 

To nie koniec remontów. Obecnie w przygotowaniu jest kolejny etap mo-
dernizacji ośrodka zdrowia w Rydułtowach, w którym w 2010 r. za kwotę 
około 100 tys. Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzi-
sławiu Śl. uporządkował teren wokół obiektu, wyremontował część dachu 
oraz przebudował część kanalizacji deszczowej. W tym roku planowana jest 
wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej.

Jak mówi Starosta Tadeusz Skatuła takie działania Powiatu są elementem 
strategicznej polityki mającej na celu utrzymanie w należytym stanie powia-
towego mienia. Z tego powodu od kilku lat Starostwo intensywnie inwestuje 
w termomodernizację nie tylko ośrodków zdrowia, ale i placówek oświato-
wych (dotąd poddano termomodernizacji wszystkie powiatowe szkoły znaj-
dujące się w Wodzisławiu Śląskim) czy pomocy społecznej (Dom Pomocy 
Społecznej w Gorzycach, Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach oraz 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. wraz z innymi 
placówkami mieszczącymi się w budynku starego szpitala przy ul. Wało-
wej 30). - Dzięki temu oszczędzamy na bieżących kosztach utrzymania tych 
obiektów, ale też przyczyniamy się do poprawy  jakości powietrza, którym 
oddychamy - mówi Starosta.                                                                 (BRZ)

Do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach trafił fragment szaty spla-
mionej krwią Papieża - Polaka podczas pamiętnego zamachu na Placu św. 
Piotra.

W środę 6 lipca podczas uroczystej mszy świętej, którą koncelebrował 
metropolita katowicki ks. abp. Damian Zimoń i dziekan dekanatu Gorzyce 
ks. Jan Ficek, relikwię wprowadzono do kaplicy gorzyckiego DPS.

Więcej o uroczystości oraz informacja o samej relikwii w następnym nu-
merze „Wieści”. 

(BRZ)

Relikwie bł. Jana Pawła II 
są już w powiecie wodzisławskim

W poniedziałek 27 czerwca 
2011 r. delegacja powiatu wodzi-
sławskego, reprezentująca władze 
powiatu ze Starostą Tadeuszem 
Skatułą na czele oraz mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Go-
rzycach, odebrała z rąk ks. kard. 
Stanisława Dziwisza relikwię bł. 
Jana Pawła II.

Nowy aparat EKG rydułtowskiego szpitala

Ośrodek Zdrowia w Gorzycach po termomodernizacji.

Relikwiarz z fragmentem szaty 
błogosławionego Jana Pawła II.
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Wsparcie Gmin przez Powiat jest kontynuacją polityki rozpo-
czętej w 2001 r., kiedy to finansowaniem tych zadań zajmował się 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Po jego likwidacji w 2010 finansowanie zadań z zakresu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzi z budżetu Powiatu.  
Wysokość przyznanych kwot zależy od wniosków złożonych przez kon-
kretne gminy oraz wysokości środków jakimi dysponuje Zarząd Powiatu. 
Z budżetu Powiatu największą dotację otrzyma Miasto Pszów (33.400 zł) 
oraz Miasto Wodzisław Śląski (27.000 zł). Nieco mniejsze kwoty otrzymają: 
Gmina Gorzyce (13 300 zł), Gmina Marklowice (5 300 zł), Gmina Lubomia 
(8 200 zł) oraz Miasto Rydułtowy (8 800 zł). (BRZ)

Powiat wsparł gminy 
w usuwaniu azbestu

Na ostatniej sesji Rada Powiatu Wodzisławskiego zdecydo-
wała o wsparciu gmin w realizacji zadań w zakresie usuwania 
i utylizacji azbestu.

Aby tak się stało potrzebna jest jeszcze uchwała Rady Miasta Jastrzębia-
-Zdroju. Nie powinno jednak być z tym problemów, bowiem samorządy są już 
po wstępnych rozmowach i porozumiały się w kwestii przebiegu poszczegól-
nych linii.

Dzięki skorygowaniu przez Starostę Wodzisławskiego przebiegu dotychczas 
funkcjonujących tras autobusowych, połączenie z dworcem na ulicy Arki Bożka 
w Jastrzębiu-Zdroju mogą uzyskać nie tylko jak dotychczas mieszkańcy Skrzy-
szowa, Godowa i Gołkowic, ale także Czyżowic a nawet Podbucza, gdzie nie 
było do tej pory w ogóle komunikacji autobusowej.

Organizatorem przewozów będzie Starostwo w Wodzisławiu Śląskim, co 
oznacza, że to Starosta będzie decydować o liczbie kursów, rozkładach jazdy  
i wyborze przewoźnika. W tej kwestii Starosta zamierza jednak współpracować 
z włodarzami gmin, które wraz z Powiatem będą wspomagać finansowo nieren-
towne kursy. Starosta Tadeusz Skatuła zapowiada, że zamiarem Powiatu jest, 
aby do każdej miejscowości można było dojechać również w weekendy, a liczba 
kursów w dni nauki szkolnej nie uległa zmniejszeniu.

Powiat Wodzisławski przystąpił do 
organizowania komunikacji powiatowej

Porozumienie ma spowodować uruchomienie 
regularnych kursów autobusowych na trzech li-
niach z Wodzisławia Śl. do Jastrzębia-Zdroju. 

Czasu na zorganizowanie powiatowej komunikacji jest naprawdę niewiele. 
Pierwotnie zamierzano zawrzeć porozumienie z Powiatem Raciborskim, który 
jednocześnie jest właścicielem PKS w Raciborzu. Takie rozwiązanie pozwoli-
łoby na ominięcie wielu czasochłonnych formalności. Ostatecznie jednak nie 
m.in. z uwagi na wątpliwości prawne nie doszło do zawarcia umowy.

Obecnie trwają intensywne negocjacje z przewoźnikami, którzy mogliby 
podjąć się zadania i wykonywać je przez rok. Poważnym kandydatem do objęcia 
przewozów jest wciąż PKS w Raciborzu. Starosta nie ukrywa, że podejmowane 
obecnie działania mają charakter interwencyjny. Zła sytuacja finansowa ryb-
nickiego PKSu i jego ostatnie zapowiedzi o zaprzestaniu kursów, jak również 
skierowane do Starosty pisma wójtów zainteresowanych gmin spowodowały, że 
Powiat od dłuższego czasu jest w tej dziedzinie szczególnie aktywny. Docelowo 
Starostwo Powiatowe prawdopodobnie zorganizuje przewozy na ośmiu liniach 
w gminach, które nie przystąpiły do Międzygminnego Związku Komunikacyj-
nego, czyli w Gorzycach, Godowie i Lubomi. W tym celu Starosta zamierza 
wyłonić jednego przewoźnika na wszystkich trasach, na których będzie organi-
zował przywozy i zawrzeć z nim wieloletnią umowę. Z tego m.in. powodu 16 
czerwca 2011 r. Starosta opublikował ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia 
postępowania na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego, co jest warunkiem wyboru przewoźnika, który w przyszłości operować 
będzie na wszystkich uruchamianych przez Powiat liniach.     

(WKT)

W dwóch pierwszych szkołach zmienią się dyrektorzy, a w dwóch kolej-
nych placówkach konkursy wygrali dotychczasowi szefowie. 

27 i 28 czerwca odbyły się posiedzenia komisji konkursowych na stano-
wiska dyrektorów 4 szkół ponadgimnazjalnych. Wcześniej Zarząd Powiatu 
powołał następujące składy komisji konkursowych: 3 przedstawicieli organu 
prowadzącego, 2 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogicz-
ny, przedstawiciel rady pedagogicznej oraz przedstawiciele Związku Na-
uczycielstwa Polskiego i M.K.M NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska 
dyrektorów szkół pondagimnazjalnych

Zarząd Powiatu zaakceptował wyniki komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów 4 szkół ponadgimnazjalnych prowa-
dzonych przez Powiat Wodzisławski, a mianowicie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespołu Szkół im. 14 
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

ty i Wychowania. 
O stanowisko dyrektora w PCKU oraz w ZSP w Pszowie ubiegało się po 

dwóch kandydatów. W wyniku postępowania konkursowego komisja wy-
łoniła kandydatów, którym Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 6 lipca 
postanowił powierzyć te stanowiska. W PCKU  od 1 września Bożena Rącz-
ka zastąpi Jana Kopczyńskiego, dotychczasowego dyrektora PCKU, w ZSP  
w Pszowie również od 1 września dotychczasowego dyrektora zastąpi Izabe-
la Widera.                                                                                                  (WSR)

Zaczęły się wakacje, dlatego przy-
pominamy rodzicom, opiekunom  
i dzieciom o zasadach postępowania 
w różnych miejscach, czy w różnych 
sytuacjach życiowych, aby uniknąć za-
grożeń jakie mogą wystąpić w czasie 
wakacji. Towarzyszące wypoczynkowi 
odprężenie sprawia, że często zapomi-
na się o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa. O zasadach, jak przeżyć 
bezpiecznie wakacje czytajmy na stro-
nie:

http://www.wodzislaw.slaska.poli-
cja.gov.pl/ w zakładce Bezpieczeństwo,

Bezpieczne wakacje – 
ważne porady 

dla rodziców i dzieci
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Zgodnie z informacjami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odsetek osób, 
które z powodzeniem złożyły egzamin dojrzałości, w Polsce wynosi 75,5 %. 
W Województwie Śląskim jest on nieznacznie wyższy i wynosi 75,74 %.  
W Powiecie Wodzisławskim wskaźnik zdawalności był znacząco wyższy niż  
w województwie i osiągnął poziom 79,85 %, dzięki czemu po raz kolejny szkoły 
Powiatu Wodzisławskiego okazały się najlepsze na obszarze działania Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Rybniku. 

Powiat Wodzisławski – 79,85 %, Miasto Rybnik – 76,92 %, Powiat Mikołow-
ski – 76,29 %, Powiat Rybnicki – 75,34 %, Powiat Raciborski – 72,54 %, Miasto 
Żory – 71,95 %, Miasto Jastrzębie Zdrój – 71,06 %

W powiecie wodzisławskim w kategorii “liceum ogólnokształcącego” najlepiej 
maturę zdali absolwenci I LO w Wodzisławiu Śl. (97,18%), którzy wyprzedzili ab-
solwentów II LO w Wodzisławiu Śl. (94,38%). W kategorii “technikum” najlepsi 
okazali się uczniowie Technikum Nr 3 w ZST w Wodzisławiu Śląskim (89,84%) 
oraz uczniowie Technikum Nr 1 w tym samym Zespole (82,81%). Wśród liceów 
profilowanych bezkonkurencyjne okazało się Liceum Profilowane funkcjonujące 
w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie  (76,92%).

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011  
z poszczególnych szkół znajduje się na www.powiatwodzislawski.pl             (WSR)

Szkoły Powiatu 
Wodzisławskiego 

najlepsze w regionie 
Z ogromną satysfakcją informujemy, iż szkoły ponadgim-

nazjalne Powiatu Wodzisławskiego, podobnie jak w roku ubie-
głym i minionych latach, w bieżącym roku szkolnym osiągnęły 
najwyższy procent zdawalności z egzaminów maturalnych na 
obszarze Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku. 

Podstawowym celem badania było określenie jakości 
obsługi klientów w Urzędzie. Wyniki z ankietyzacji pomoc-
ne są w określeniu poziomu zadowolenia naszych klientów  
w związku z wdrożonym w Urzędzie Systemem Zarządzania 
Jakością według norm ISO 9001:2008.

Ankietę pobrać można było w formie papierowej w sie-
dzibie Starostwa, jak również na stronie internetowej www.

powiatwodzislawski.pl. Przygotowanych zostało 16 urn, do których klient mógł 
wrzucać ankiety. Łącznie zebrano 220 ankiet. Analizując wyniki najwięcej osób 
wypełniających ankietę było w wieku od 31 do 50 lat, większość osób z wyższym 
wykształceniem. Większa cześć klientów oceniła dobrze i bardzo dobrze jakość  
i precyzję udzielonych porad jak i wysoko oceniła kompetencje i znajomość 
przepisów, procedur przez pracowników Starostwa. Klienci wypełniający ankie-
tę zwracali uwagę na wiele kwestii i proponowali zmiany takie jak np. dłuższe 
godziny otwarcia urzędu, zwiększenie etatów u Powiatowego Rzecznika Praw 
Konsumenckich, zwiększenie miejsc parkingowych dla klientów itp. Szczegó-
łową analizę ankiety można znaleźć na stronie internetowej www.powiatwodzi-
slawski.pl w zakładce ISO 9001:2008                                                          (WSR)

Wyniki ankietyzacji klienta
W okresie od 15 marca 2011r. do 31 maja 2011r przepro-

wadzono badanie satysfakcji klienta z poziomu usług świad-
czonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. 

Wakacje to czas, 
kiedy dzieci marzą  
o tym, by gdzieś wy-
jechać, przeżyć przy-
godę, a gdy skończy 
się lato, opowiadać  
o niej kolegom. Rów-
nież udało się zrealizo-
wać wakacyjne plany 
wychowanków z Domu 
Dziecka w Gorzycz-
kach.

- Wszyscy wychowankowie z naszego domu dziecka wyjadą na tegoroczne 
wakacje. Wyjazdy udało się zorganizować dzięki sponsorom i darczyńcom – 
mówi Wojciech Niemiec, Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Gorzycz-
kach. Szesnaścioro dzieci wraz z harcerzami Związku harcerstwa Polskiego 
– Hufca Rydułtowy od 4 do 18 lipca wyjechało do miejscowości Głuchoła-
zy. Do Jeleśni na wypoczynek uda się sześcioro wychowanków w okresie od 
27 lipca do 10 sierpnia. Koszt tych dwóch wyjazdów wyniesie 10 tyś złotych.   
13 lipca grupa 10 wychowanków wyjedzie do Ustronia. W to samo miejsce uda 
się dziewięcioro dzieci w terminie od 23 lipca do 6 sierpnia, a na wypoczynek 
wyjadą razem  z harcerzami Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Wo-
dzisławskiej. Po koniec lipca do Jastrzębiej Góry na kolonie wybierze się grupa 
10 osobowa. Łączny koszt wyjazdu dla 50 osób wyniesie 31 800 zł.- Bardzo 
dziękujemy sponsorom oraz wszystkim tym, dzięki którym nasi wychowankowie 
tak mile spędzają wakacje – dodaje dyrektor. 

Na miejscu na dzieci czeka również wiele atrakcji. Wychowankowie będą 
korzystać z wyjść na basen w Gorzyczkach, będą brali udział w organizowanych 
wycieczkach rowerowych promujących uroki terenu powiatu wodzisławskiego. 
W planach wakacyjnych są również wyjazdy na jednodniowe wycieczki do Cie-
szyna, Wisły i nad Zalew Rybnicki.                                                          (WSR)

Sponsorzy realizują 
wakacyjne marzenia 

dzieci z domu dziecka
Dzieci z domu dziecka mają takie same marzenia i pragnie-

nia jak ich rówieśnicy. Każdy wychowanek chciałby wypełnić 
ten czas licznymi atrakcjami, zobaczyć miejsca, w których 
jeszcze nie był, zawrzeć ciekawe znajomości, przeżyć nowe 
przygody czy po prostu beztrosko się bawić. 

 Ośrodek na co dzień 
zajmuje się prowadzeniem 
zajęć terapeutycznych, profi-
laktycznych i opiekuńczych 
zarówno grupowych jak  
i indywidualnych. W okresie 
wakacyjnym wygląda to nieco 
inaczej. Osoby korzystające  
z Ośrodka czas wakacji spę-
dzają nie tylko na terenie 
„Perły”, ale korzystają z ofert 

ośrodków kultury, muzeów i bibliotek. - Chcemy, aby czas wakacji wyglądał ina-
czej – mówi Pani Renata Hernik kierownik ośrodka. - Uczestniczymy w propono-
wanych przez ośrodki kultury warsztatach, zajęciach, wystawach. Chodzimy do 
Wodzisławskiego Centrum Kultury na seanse filmowe, spektakle teatralne lub kon-
certy, a kiedy jest piękna pogoda wyjeżdżamy z uczestnikami na wycieczki krajo-
znawcze, zapoznając ich z pięknymi krajobrazami powiatu jak i obszaru pogranicza.  
     Harmonogram zajęć ośrodka w okresie wakacyjnym jest bardzo ciekawy  
i różnorodny. Również na terenie ośrodka organizowane są pikniki, grille, zajęcia 
plastyczne, relaksacyjne oraz dla wszystkich, którzy interesują się fotografią zaba-
wa z aparatem fotograficznym. 

W czasie wakacji w „Perle” nikt się nie nudzi i nie narzeka na brak zajęć. Każdy 
z uczestników znajdzie tutaj coś dla siebie. Coś, co pozostanie miłym wspomnie-
niem wakacyjnych przygód, o których każdy uczestnik będzie opowiadał do na-
stępnych wakacji.                                                                                           (WSR)

Wakacje w „Perle” 
spędzamy inaczej

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest tworzenie warun-
ków do aktywizacji psychospołecznej osób korzystających 
ze świadczeń „Ośrodka”, podtrzymywanie efektów leczenia 
psychiatrycznego oraz ułatwienie powrotu do społeczności po-
przez zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych, zapew-
nienie wyżywienia w postaci jednego posiłku dziennie oraz 
umożliwienie rozwoju społeczno-emocjonalnego i osobowości.

Niebieska sala terapeutyczna w Ośrodku Perła.

Jeden z pokoi wychowanków Powiatowego Domu 
Dziecka w Gorzyczkach.



www.powiatwodzislawski.pl

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
Czerwiec 2011

8

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2. Redakcja: Lucyna Wojtas, redaktor naczelny, tel. (32) 412 09 49
http://www.powiatwodzislawski.pl; e-mail: lucyna.wojtas@powiatwodzislawski.pl; Magdalena Kozielska, tel. (32) 412 09 48, strategia@powiatwodzislawski.pl.
Skład i druk: Drukarnia INFOPAKT s.c., Rybnik, ul. Przewozowa 4, tel. 32/ 423 85 51.
Materiały zamieszczone w „Wieściach Powiatu Wodzisławskiego” są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92 a, z dopiskiem „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”. 

OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙  OGŁOSZENIA

» Wydłużono termin składania prac w konkursie fotograficznym. Do 19 września 2011r. został przedłużony termin składania prac w Powiatowym Konkursie 
Fotograficznym pn. „Wolontariat okiem mieszkańca powiatu”. Tematyka Konkursu związana jest z obchodzonym w tym roku „Europejskim Rokiem Wolontaria-
tu”. Celem niniejszego Konkursu jest przedstawienie na zdjęciach szeroko rozumianego  wolontariatu, w tym pracy wolontariuszy. W konkursie mogą wziąć udział 
wszyscy mieszkańcy powiatu wodzisławskiego, niezależnie od wieku. Prace należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelariach Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „Konkurs Fo-
tograficzny” w nieprzekraczalnym terminie – do 19 września 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie 
www.powiatwodzislawski.pl 

» Orlik przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 czynny w czasie wakacji: poniedziałek -piątek od 9.00 - 20.00, sobota i niedziela od 10.00 - 20.00. 
Więcej informacji  można uzyskać w sekretariacie szkoły od pon. – pt. od 7.15 - 15.15 pod numerem telefonu 324553164  lub drogą elektroniczną  email:  s@lo1-wodzislaw.net 

» Akcja „Lato w mieście” 2011 już ruszyła. W Wodzisławskim Centrum Kultury kącik malucha czyli plac zabaw dla najmłodszych codziennie od 10.00 do 13.00, a dla młodzieży 
m.in. gry planszowe, piłkarzyki, kręgle, stół do tenisa itp. O szczegółach czytaj na stronie www.wck.wodzislaw.pl 

» Wakacje w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia literacko-plastyczne, teatralne i wiele innych zajęć i zabaw. Zapisy na zajęcia 
prowadzi Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży. Szczegółowy harmonogram zajęć na lipiec i sierpień na stronie www.biblioteka.wodzislaw.pl 

» Ruszyła nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS „Zrób test na HIV!” Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło kampanię promującą testowanie w kierunku HIV. Działania 
prowadzone w tym oraz kolejnym roku stanowią kontynuację i wzmocnienie kampanii realizowanej w 2010 i 2011 roku – „Wiedza ratuje życie”.  Honorowymi patronami akcji są: 
Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Kampania „Zrób 
test na HIV” potrwa do maja 2012 roku. Szczegóły na www.aids.gov.pl

Informacje na temat możliwości składania reklamacji znajdziemy w regu-
laminie przewoźników, rozporządzenia (WE) nr 261/2004; Dz U L 46 z 17 lu-
tego 2004 r., dotyczącym odszkodowania i pomocy w przypadku odwołania 
lotów, rozporządzenia (WE) nr 889/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2027/97; Dz U L 140 z 30 maja 2002 r., które dotyczy wypadków lotniczych 
oraz w konwencji montrealskiej do prawa UE w zakresie ujednolicenia niektó-
rych przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, Dz U L 
194 z 18 lipca 2001 r. Pełne informacje znajdziemy m.in. na stronie internetowej 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl.

Pierwsza sytuacja, z którą możemy się spotkać jest odmowa przyjęcia kon-
sumenta na pokład samolotu. Odmowa taka może być spowodowana brakiem 
wolnych miejsc w samolocie. W takim wypadku pozostają dwa rozwiązania. 
Pierwsze to można zrezygnować z lotu i żądać zwrotu gotówki za bilet. Dru-
gie rozwiązanie to możliwość kontynuowania podróży na innych warunkach, 
np. w wyższej klasie. Przewoźnik jest wtedy zobowiązany do znalezienia osób, 
które zgodzą się zrezygnować ze swojej rezerwacji w zamian za uzyskanie 
określonych korzyści. Gdy przewoźnik znajdzie spośród swoich pasażerów 
ochotników, którzy są w stanie zrezygnować z lotu, musi zaproponować wybór 
pomiędzy innym rejsem, w określonym przez konsumenta terminie. W przypad-
ku odwołania lotu, który jest kolejnym etapem naszej podróży do celu, mamy 
prawo do bezpłatnego powrotu do początku naszej podróży. Przewoźnik może 
zaproponować jakieś inne dobrowolne korzyści dla konsumenta, np. przelot  
w wyższej klasie bez dopłaty do biletu. W przypadku braku odpowiedniej liczby 
ochotników przewoźnik może zrezygnować z wykonania przelotu. W takiej sy-
tuacji przysługuje nam nocleg i wyżywienie w hotelu, do czasu następnego lotu. 
Oprócz bezpłatnego przejazdu pomiędzy lotniskiem a hotelem mamy prawo do 
dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, e-maili, faksów lub telefaksów.

Odmowa przyjęcia na pokład samolotu może się także wiązać z prawem do 
odszkodowania w wysokości od 125 do 600 euro w zależności od długości lotu 
i opóźnień, które wystąpiły przed wybraniem innego lotu.

Gdy dojdzie do opóźnienia lotu, to pasażer ma prawo do uzyskania opieki od 
linii lotniczej (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwate-

Kącik porad konsumenckich - reklamacje usług lotniczych
Coraz częściej wybieramy tego rodzaju 

przewozy. Zdarza się, że wylot opóźnia się 
znacznie, a nawet nie dojdzie do skutku. Wte-
dy pozostaje reklamować taką usługę. 

Gdy jesteśmy klientami biura podróży, to 
organizator wypoczynku odpowiada za pod-

wykonawców i roszczenia z tego tytułu możemy dochodzić od 
organizatora turystyki. Gdy sami wykupiliśmy bilet lotniczy, 
to reklamacje powinniśmy składać do przewoźnika.

rowanie, transport do miejsca zakwaterowania), jeśli opóźnienie wynosi:
- dwie godziny lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 km; 
- trzy godziny lub więcej w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej 

dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 
3500 km; 

- cztery godziny lub więcej w przypadku lotów poza Unią Europejską dłuż-
szych niż 3500 km. 

Jeśli opóźnienie jest większe niż pięć godzin, pasażer, który nie zdecyduje 
się na kontynuowanie podróży, ma również prawo do zwrotu należności za bilet 
oraz do powrotnego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży.

Jeśli lot jest opóźniony o co najmniej trzy godziny, pasażerowie mają prawo 
do takiego samego odszkodowania, jakie przysługuje w przypadku odwołane-
go lotu, o ile linia lotnicza nie udowodni, że do opóźnienia doszło z powodu 
wyjątkowych okoliczności. Dodatkowo linie lotnicze mogą być pociągnięte do 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień.

Podczas gdy nasz lot zostanie odwołany z winy przewoźnika, musimy być 
poinformowani o innej możliwości kontynuowania naszej podróży. Mamy tak-
że prawo do opieki medycznej podczas czekania na lot zastępczy, zwrotu ceny 
za bilet oraz bezpłatnego powrotu do domu pierwszym możliwym lotem. Po-
nadto linia lotnicza musi przedstawić ofertę umożliwiającą: zwrot należności za 
bilet w ciągu siedmiu dni, zmianę lotu do ostatecznego miejsca przeznaczenia 
na podobnych warunkach, oraz zapewnić, jeśli to konieczne, opiekę (dostęp do 
telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miej-
sca zakwaterowania). Nie należy się rekompensata jeżeli podróżny został poin-
formowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed odlotem lub termin lotu 
zmieniono na bliski pierwotnego, lub jeśli linia lotnicza może udowodnić, że 
odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem wyjątkowych okoliczności.

Innym problemem jest zagubiony lub uszkodzony bagaż. Jeżeli spotka 
nas taka sytuacja możemy domagać się odszkodowania w wysokości maksy-
malnej 1220 euro. Ubiegając się o odszkodowanie musimy swoje roszczenie 
złożyć w terminie do siedmiu dni w przypadku uszkodzenia naszego bagażu, 
a do 21 dni w przypadku jego utraty. Stratę zgłaszamy bezpośrednio po za-
uważeniu braku bagażu do przewoźnika. Linie lotnicze są jednak zwolnio-
ne z odpowiedzialności, jeśli podjęły wszelkie niezbędne kroki, aby zapo-
biec szkodom lub gdy nie miały możliwości podjęcia takich kroków.  
Kiedy nie otrzymamy oczekiwanej pomocy lub w przypadku, gdy nasze prawa 
zostaną naruszone, możemy złożyć skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cy-
wilnego.

Powyższe prawa pasażerów linii lotniczych dostępne są na stronie interneto-
wej www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/.

Opracowano: Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów)
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 W konferencji udział wzięli przedstawiciele czeskiego partnera, czyli 
Miasta Bogumin:  Kamila Smigova – Członek Zarządu Miasta, Przewod-
nicząca Komisji Kultury i Współpracy Zagranicznej,  Vera Vzatkova – 
Koordynatorka projektu ze strony czeskiej, referent w Wydziale Rozwoju  
i Inwestycji Miasta Bogumin, przedstawiciele miast i gmin powiatu wodzi-
sławskiego oraz powiatu Karwina: Burmistrz Miasta Pszów, Wójt Gminy 

Poznaj atrakcje pogranicza  
W Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu 

Śl. odbyła się konferencja otwierająca projekt „Poznaj atrak-
cje pogranicza”. Głównym celem projektu przygotowanego 
przez Powiat w partnerstwie z Miastem Bogumin jest pogłę-
bienie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnego promo-
wania oferty turystycznej obszaru pogranicza.

Godów, Wójt Gorzyc, Zastępca Burmistrza Miasta Havířova, a także radni 
Powiatu Wodzisławskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych 
działający w zakresie turystyki oraz rekreacji z Polski i Czech.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wicestarosta Powiatu Wodzi-
sławskiego Dariusz Prus, który  wyraził nadzieję, iż konferencja oraz re-
alizowany projekt będą wstępem do dalszej, efektywnej współpracy pomię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i Czech, a także posłużą 
wzmocnieniu dobrosąsiedzkich więzi jego mieszkańców.

Pierwszy wykład wygłosił dr Waldemar Szendera, który ukazał pogra-
nicze polsko-czeskie w ciekawym, nowym ujęciu i wskazywał na możliwo-
ści dalszego rozwoju tego obszaru i miejsc, które mogą  stać się atrakcjami 
turystycznymi unikatowymi w skali Polski, czy nawet Europy. Wskazywał 
m.in. na możliwości jakie drzemią w hałdach pokopalnianych i wyrobiskach 
żwirowych.

Kolejne wystąpienie obejmowało prezentację założeń i poszczególnych  
etapów projektu „Poznaj atrakcje pogranicza!”, które przedstawiła  Koordy-
nator Projektu Sylwia Markowska. W ramach projektu planowane jest opra-
cowanie bazy obiektów rekreacyjnych i turystycznych, a następnie wydanie 
publikacji – informatora turystycznego oraz mapy turystycznej. Publikacja 
będzie informować odbiorców o tym, co warto zobaczyć po obu stronach 
granicy, a tym samym będzie zachęcać ich do większego uczestnictwa  
w turystyce. W ramach  projektu planowane jest również przygotowanie ma-
skotki/symbolu pogranicza polsko-czeskiego, która pozwoli na łatwą i po-
zytywną identyfikację projektu oraz całego obszaru. Jednakże na szczegóły 
dotyczące wykonania maskotki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Maskotka 
zostanie zaprezentowana w maju przyszłego roku – podczas zlotu miłośni-
ków turystyki.

Projekt realizowany jest przez Powiat Wodzisławski oraz Miasto Bogumin, w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013 i  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa.
Całkowita kwota mikroprojektu: 26 698,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR (85%): 22 693,30 EUR

Najlepsi z najlepszych
32 uczniów z najlepszą średnią (powyżej 5,1), 32 laureatów 

olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz 17 najlepszych 
sportowców zostało nagrodzonych przez władze Powiatu 
Wodzisławskiego na corocznym uroczystym podsumowaniu 
wyników w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
wodzisławskiego.

 W poniedziałek, 20 czerwca, w Wodzisławskim Centrum Kultury zgro-
madzili się najzdolniejsi uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych  
wraz z ich rodzicami, dyrektorami i nauczycielami. Dla 81 najlepszych 
uczniów spotkanie miało szczególnie miły charakter, gdyż za wieloletnią 
wytrwałą pracę zostali oni przez władze Powiatu nagrodzeni.

- Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to jak doceniamy uczniów, którzy 
czas nauki wykorzystali najefektywniej, zajmując najlepsze miejsca na olim-
piadach, turniejach czy konkursach przedmiotowych, a także absolwentów, 
którzy zdobyli najwyższe oceny na świadectwach ukończenia szkoły – mó-
wił podczas wystąpienia Starosta Tadeusz Skatuła.

W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Wodzisławskiego Starosta pogra-
tulował także rodzicom uzdolnionej młodzieży oraz opiekunom i nauczycie-
lom: – Kłaniam się Wam za to, że przekazaliście i wpoiliście swoim dzie-
ciom wartości najważniejsze, udowadniając jednocześnie, jaką siłą jest dom 

rodzinny, bez którego sukcesy Waszych pociech byłyby prawie niemożliwe.
Wszyscy laureaci otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrodę rzeczową  

w postaci zegarka.
W części artystycznej uroczystości dla licznie zgromadzonej widowni za-

prezentowali się uczniowie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo – Re-
walidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Przedstawienie dostarczyło wszyst-
kim zebranym wielu wzruszeń i zostało przyjęte owacjami na stojąco. Lista 
osób nagrodzonych dostępna jest na www.powiatwodzislawski.pl        (WSR)

Część artystyczna uroczystości Najlepsi z Najlepszych.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa” 

PRZEKRACZAMY GRANICE
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 Z  boiska do piłki nożnej, bieżni i boiska 
wielofunkcyjnego będzie mogło korzystać pra-
wie 2.000 uczniów dwóch dużych szkół ponad-
gimnazjalnych – I Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkół Ekonomicznych. To drugi już 
kompleks boisk sportowych przy szkołach pro-
wadzonych przez Powiat Wodzisławski. Pierw-
szy powstał przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 2 w Rydułtowach.

- Te  inwestycje to najlepszy dowód na to, 
iż władze Powiatu Wodzisławskiego  widzą 
potrzebę inwestowania  w bazę sportową,  po-
zyskując na ten cel pozabudżetowe środki fi-

nansowe. To również dowód, że Powiat Wodzisławski konsekwentnie realizuje za-
dania przyjęte w Strategii Rozwoju Powiatu, troszcząc się o rozwój fizyczny dzieci 
i młodzieży – mówił podczas uroczystości Starosta Tadeusz Skatuła.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Bogdan Radoń  z Wydziału Turystyki 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu Wodzi-
sławskiego, Eugeniusz Wala – Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
Anna Brachmańska – Uherek – Dyrektorka ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

Kolejny „Orlik” w powiecie otwarty
Drugi powiatowy a zarazem setny w województwie śląskim 

Orlik został otwarty przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstań-
ców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Inwestycja zrealizowa-
na została w ramach rządowego programu „Moje boisko - Or-
lik 2012”.

oraz uczeń tej szkoły. Po symbolicznym przecięciu, ks. prałat Bogusław Płonka 
poświęcił boiska. Nie obyło się również bez inauguracyjnych strzałów na bramkę, 
które oddał m.in. Stanisław Oślizło – znany piłkarz, a zarazem absolwent wodzi-
sławskiego „ogólniaka”.

Przypomnijmy, że kompleks przy Zespole Szkół im.14 Pułku Powstańców Ślą-
skich w Wodzisławiu Śl. budowany był niemal rok i kosztował 992.551 zł, z czego 
Powiat Wodzisławski wyłożył 137.000 zł. Resztę stanowiły środki budżetu pań-
stwa i budżetu województwa

Na kompleks boisk składa się boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syn-
tetycznej o wymiarach 
pola gry 26×56 m oraz 
boisko wielofunkcyjne  
z nawierzchnią poliureta-
nową o wymiarach pola 
gry 15,1×28,1 m. Na bo-
isku wielofunkcyjnym 
znajdują się pola gry do 
koszykówki, siatkówki 
i piłki ręcznej. Obiekt 
oświetlony jest za pomo-
cą lamp metahalogenko-
wych. W ramach inwestycji stworzone zostało zaplecze sanitarno-szatniowe w po-
mieszczeniach budynku głównego szkoły, bezpośrednio sąsiadującego z boiskami. 
W ramach zaplecza o powierzchni użytkowej 97 m2 wykonano: szatnię damską 
i męską wraz z łazienkami, pomieszczenie trenera, magazyn sprzętu sportowego 
oraz wc dla niepełnosprawnych. (WSR)

Organizatorem Festiwalu był 
Klub Sportowy „FORMA” Wo-
dzisław Śląski, a całe przedsię-
wzięcie było dofinansowane ze 
środków budżetowych Powiatu 
Wodzisławskiego w ramach re-
alizacji zadania publicznego Po-
wiatu Wodzisławskiego w dzie-
dzinie sportu. 

Wpierw najmłodsi wzięli 
udział w Biegach Krasnala i Ju-
niora. Później, o godz. 15.00 na 
starcie stanęło 49 zawodników  

i zawodniczek rywalizujących na dystansie 1 mili (1609 m). Zwycięsko z tych 
zmagań wyszedł Krzysztof Marek (wśród mężczyzn) oraz Dominika Bielecka 
(MKS Wodzisław Śląski) wśród kobiet.

Następnie przyszedł czas na start zawodów „nordic walking”, które zapla-
nowano na siedmiokilometrowym odcinku. Także tutaj rywalizacja trwała do 
ostatnich metrów, ostatecznie zwyciężył Stanisław Gembalczyk wyprzedzając 
Mirosława Kuczoka (obaj „FORMA” Wodzisław Śląski) oraz Marcina Wróbla 
(Pawłowice). Najlepsza wśród kobiet okazała się Edyta Bańczyk (Wodzisław 
Śląski) przed Judytą Lipowicz i Sandrą Lipowicz (obie Run Podkowa Janów).

W Biegu Głównym na dystansie 10 km wystartowało 51 uczestników. Tra-
sę prowadzącą przez malownicze zakątki gminy Godów, najszybciej pokonał 
Łukasz Mika (PAP Team), a za nim na metę przybiegli Damian Musz i Szy-
mon Jęczmionka („FORMA” Wodzisław Śląski). Wśród kobiet najszybsza na 
tym dystansie była Aneta Suwaj (AZS AWF Kraków) przed Klaudią Grygierek 
(Ustroń) oraz Gabrielą Jaguś („FORMA” Wodzisław Śląski).

Na zakończenie Festiwalu najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali z rąk 
Wicestarosty Powiatu Wodzisławskiego  Dariusza Prusa oraz prezesa KS „FOR-
MA” Wodzisław Śl.  Zbigniewa Marszałkowskiego, pamiątkowe upominki oraz 
nagrody rzeczowe.                                                                  (WSR)

Festiwal Biegowy 
o Puchar Starosty za nami

25 czerwca  w Godowie odbył się „Festiwal Biegowy 2011  
o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”. 

Stanisław Oślizło podczas inau-
guracyjnego strzału na bramkę.

Na otwarcie licznie przybyli główni boha-
terowie wystawy – niepełnosprawni artyści, 
a także ich rodziny, przyjaciele i znajomi. 
Wystawę otworzył dyrektor Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek  
w Wodzisławiu Śl., Andrzej Pałka, który 
podziękował władzom Powiatu reprezento-
wanym przez Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu -Romana Juzka, za finansowe wspar-
cie inicjatywy, a także dyrektorowi wodzi-
sławskiej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, Ewie Wrożynie – Chałupskiej, 
za przychylność, gościnność, pomoc i ciepłe 
przyjęcie. Zapowiedział równocześnie, że to 
nie ostatnie tego typu przedsięwzięcie, które 
zamierza organizować wodzisławski Warsztat.

Pani Dyrektor przyznała, że biblioteka bardzo chętnie włącza się w różnego 

rodzaju inicjatywy wspierające i promujące integrację osób niepełnosprawnych, 

ale tego typu wystawy jeszcze w swoich murach nie gościła. Przypomnijmy, 

że wodzisławski WTZ 22 czerwca zorganizował plener artystyczny dla osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu wodzisławskiego, w którym wzięło udział  

w sumie ok. 110 osób. Plener zorganizowano w Parku Kościuszki w Katowi-

cach. Tam indywidualnie i w grupach pod okiem instruktorów oraz z pomocą 

wolontariuszy, artyści utrwalali piękno drewnianego kościółka Św. Michała 

Archanioła z ok. 1510 r., przeniesionego w 1938 r. z Syryni. Do tworzenia obra-

zów wykorzystano technikę olejną, pastel, akryl, ołówek,szkło i farby do szkła.

Plener organizowano w ramach realizacji zadania publicznego, dofinanso-

wanego ze środków Powiatu Wodzisławskiego, a wystawę można oglądać do 

15 września br.   (WSR)

Zapraszamy 
do zwiedzania wystawy
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wo-

dzisławiu Śl. otwarto uroczyście wystawę prac osób niepeł-
nosprawnych wykonanych podczas pleneru artystycznego  
„Z ziemi naszej do waszej”. 

Pierwsze rozgrywki międzyszkolne na nowym Orliku.

Jedna z grup biegowych zaraz po starcie.

Wystawa prac  z pleneru arty-
stycznego „Z ziemi naszej do 

waszej”.


