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za nami wakacje – dla dużej części z nas okres 

letniego wypoczynku. W naszym powiecie był to jed-

nak okres wyjątkowo pracowity. A to za sprawą wielu 

podjętych lub kontynuowanych w tym roku inwestycji. 

Od kilkunastu tygodni służby Powiatowego Zarządu Dróg intensywnie 

remontują nasze drogi. Rozpoczęliśmy także prace przy budowie połą-

czenia gminy Godów i strefy aktywności gospodarczej tam funkcjonu-

jącej z autostradą A1. W decydującą fazę wkroczyły również roboty na 

największym obecnie placu budowy w powiecie wodzisławskim – przy 

przebudowie dróg prowadzących do stref przemysłowych w Czyżowi-

cach i w Wodzisławiu Śląskim. Wprawdzie obecnie prowadzone w tym 

rejonie prace spowodowały pewne utrudnienia i wymusiły zmianę orga-

nizacji ruchu, głęboko jednak wierzę, że uciążliwości z tego wynikające 

będą krótkotrwałe, a prowadzone roboty pozwolą w przyszłości zdecy-

dowanie poprawić komfort jazdy. Niemniej jednak korzystając z okazji 

przepraszam wszystkich Państwa za utrudnienia w poruszaniu się w re-

jonie ul. Czyżowickiej i proszę o wyrozumiałość. Zapewniam, że przy-

kładamy szczególną wagę do tego, aby wszelkie utrudnienia ograniczać 

do minimum i na bieżąco śledzimy sytuację. Dzięki ustaleniom dokona-

nym z wykonawcą inwestycji jest duża szansa, że główne prace, mające 

udrożnić ruch na remontowanych ulicach w obrębie Wodzisławia Ślą-

skiego i Czyżowic, zakończą się jeszcze przed nadejściem tegorocznej 

zimy. O tym, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny świadczy 

fakt, że mimo iż wykonawca ma czas na zakończenie prac do połowy 

czerwca przyszłego roku, to roboty zostały już ukończone w 60%. Szerzej 

na ten temat w dalszej części „Wieści”.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że niemal wszystkie obecnie re-

alizowane na terenie powiatu wodzisławskiego inwestycje drogowe 

nie mogłyby dojść do skutku bez wsparcia z funduszy unijnych. To dla 

mnie powód do szczególnej osobistej satysfakcji, że w czasie, gdy peł-

niłem funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, który zrzesza nie-

mal wszystkie gminy, miasta i powiaty Okręgu Rybnickiego, udało się 

z Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na budowę, przebudowę 

i remonty dróg pozyskać dla samorządów naszego powiatu prawie 56,5 

mln zł. To z wywalczonych wówczas środków realizujemy dzisiaj jako 

Powiat największe inwestycje drogowe w Wodzisławiu Śl., Godowie 

i Czyżowicach. Z tych samych środków w Wodzisławiu Śl. budowana 

jest niedawno częściowo oddana do użytku tzw. wewnętrzna obwodnica 

miasta, w Godowie wybudowano drogę dojazdową do strefy aktywności 

gospodarczej oraz wyremontowano ul. 1 Maja w Skrzyszowie, a w Pszo-

wie zmodernizowano układ komunikacyjny w centrum miasta. 

Inwestycje drogowe niestety rzadko kiedy odbywają się bez komplika-

cji. Takimi okazały się wady nawierzchni dopiero co wyremontowanych 

odcinków ul. Wolności Ludów w Marklowicach i ul. Rogowskiej w Czy-

żowicach. Dzięki jednak naszej zapobiegliwości ku dobremu zmierzają 

Szanowni Państwo,

mieszkańcy powiatu wodzisławskiego,

prowadzone przez nas rozmowy z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi 

za przebudowę tych dróg, dotyczące usunięcia wad. Zapewniam, że za 

konieczne dodatkowe naprawy nie zapłacimy ze środków publicznych 

ani złotówki! Skorzystamy bowiem z gwarancji, jakich zażądaliśmy od 

wykonawców w momencie podpisania umów!

Skoro jesteśmy przy temacie dróg i szeroko pojętej komunikacji nie 

sposób nie odnieść się do problematyki publicznych przewozów pasa-

żerskich, które jako Powiat Wodzisławski od sierpnia br. uruchomiliśmy 

do Jastrzębia-Zdroju przez teren gminy Gorzyce i Godów, a od września 

zapewnią dojazd do i z Wodzisławia Śl. mieszkańcom Gorzyc, Rogo-

wa i Lubomi. Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która 

scedowała na powiaty zadanie zapewnienia na jego terenie łączności 

komunikacyjnej 

pomiędzy gminami nie zrzeszonymi w związkach komunikacyjnych 

została wprowadzona w życie zaledwie w połowie grudnia zeszłego roku. 

Na domiar złego jeden z kluczowych przewoźników na naszym terenie - 

rybnicki PKS, znajduje się w stanie likwidacji i sukcesywnie likwiduje 

kolejne połączenia. Tak więc w bardzo trudnych okolicznościach, mając 

do dyspozycji zaledwie miesiąc, dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowni-

ków Starostwa Powiatowego, udało się nam zażegnać groźbę komuni-

kacyjnej izolacji gminy Godów. Dzisiaj podejmujemy kolejne kroki, aby 

uchronić przed tym zagrożeniem także mieszkańców gminy Gorzyce i 

Lubomia. W efekcie już 1 września br. uruchomimy 5 linii powiatowych 

przewozów pasażerskich użyteczności publicznej, a od stycznia 2012 r. 

dołączą do nich kolejne 4. Więcej na ten temat znajdą Państwo a mate-

riale „Starosta uruchamia powiatowe przewozy pasażerskie”.

Szanowni Państwo,

letnie miesiące były także okresem wytężonej pracy dla służb odpo-

wiedzialnych za remonty w naszych powiatowych szkołach. To bowiem 

w wakacje najczęściej dokonuje się niezbędnych remontów, wyposaża 

się placówki w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W tym roku na 

remonty placówek wydaliśmy ponad 2 mln zł, z czego ponad połowę 

udało się pozyskać z źródeł zewnętrznych. Nie kryję radości, że mimo 

trudnych dla budżetu Powiatu czasów w każdej ze szkół udało się coś 

wyremontować lub odnowić. Szczególnie cieszy mnie fakt, że kolejne 

bardzo poważne inwestycje poczyniono w Zespole Placówek Szkolno – 

Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., kształcących dzie-

ci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W „ekonomiku” z 

kolei poddaliśmy generalnemu remontowi salę gimnastyczną – najwięk-

szą jaką dysponują nasze szkoły. Nie tylko wymienimy tam całą podłogę, 

instalując nowoczesną posadzkę sportową, ale też zabudowaliśmy ga-

lerię, wymieniliśmy oświetlenie i nagłośnienie, a samą salę dodatkowo 

wygłuszyliśmy. Szerzej na ten temat w artykule „Wakacje – czas remon-

tów”.

Wierzę, że remonty przeprowadzone w naszych powiatowych szko-

łach pozwolą młodzieży bez większych problemów ponownie zasiąść w 

szkolnych ławach i osiągać wspaniałe wyniki w nauce, czego u progu 

nowego roku szkolnego z całego serca jej życzę.

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
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Stało się tak po decyzji PKS w Rybniku o rezygnacji z kursów do Godowa, 
a także po zapowiedzi Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzę-
biu-Zdroju o zamiarze ograniczenia połączeń tylko do terenu gmin członkow-
skich. Wskutek tego wielu mieszkańców Godowa, Gorzyc czy Lubomi straci-
łoby możliwość dojazdu autobusem do miejsc pracy, szkół i innych instytucji. 

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a 
Miastem Jastrzębie –Zdrój i Powiatem Raciborskim, a także umowie podpisa-
nej przez Starostę Wodzisławskiego z PKS-em w Raciborzu zażegnano groźbę 
izolacji komunikacyjnej znacznej części powiatu. W miejsce likwidowanych 
połączeń pojawiły się uruchomione przez Starostwo w Wodzisławiu Śląskim 
powiatowe przewozy pasażerskie. Od 1 sierpnia w trasę  wyruszyły autobusy na 
dwóch liniach. Pierwsza kursuje trasą dotąd obsługiwaną przez PKS w Rybni-
ku, tj. przez wodzisławskie osiedle 1 Maja, Skrzyszów, Krostoszowice, Godów, 
Gołkowice i Skrbeńsko do Jastrzębia Zdroju. Druga przebiega przez Czyżowi-
ce, Gorzyce, Łaziska, Godów i Gołkowice, także do Jastrzębia. 

Od września trzy kolejne linie
Od września ruszają trzy kolejne linie z Wodzisławia Śląskiego przez Kro-

stoszowice i Skrzyszów (strefa gospodarcza) do Szotkowic, do Raciborza przez 
Pszów, Syrynię i Lubomię oraz do Gorzyc przez Czyżowice, Rogów i Bełsz-
nicę. 

Autobusy na linii do Szotkowic kursować będą także przez Turzę Śląską i 
Podbucze, dzięki czemu komunikacja autobusowa dotrze w nowe rejony powia-
tu. Ponadto pasażerowie tej linii chcący dostać się do centrum Jastrzębia-Zdroju 
będą mogli na końcowym przystanku przesiąść się do skomunikowanej z nią 
linii miejskiej nr 107. 

Rozkłady jazdy po nowemu
Wprowadzenie przez Powiat Wodzisławski połączeń do Raciborza oraz do 

Gorzyc, a także sukcesywne przejmowanie przez raciborski PKS kolejnych linii 

Starosta uruchomił powiatową 
komunikację zbiorową

Od 1 sierpnia w trasę z Wodzisławia Śl. do Jastrzębia-Zdroju przez teren gminy Gorzyce i Godów wyjechały autobusy powia-
towych przewozów pasażerskich. We wrześniu do dwóch wcześniej uruchomionych linii, dołączyły trzy kolejne: z Wodzisławia 
Śl. do Szotkowic, z Wodzisławia Śl. do Lubomi i dalej do Raciborza oraz z Wodzisławia Śl. do Gorzyc przez Czyżowice, Rogów 
i Bełsznicę. Zmieniły się także rozkłady jazdy na wszystkich liniach obsługiwanych do tej pory przez Przedsiębiorstwo Komu-
nikacji Samochodowej w Rybniku.

dotąd obsługiwanych przez PKS w Rybniku spowodowało konieczność wpro-
wadzenia korekt do rozkładów jazdy. Stało się tak również na prośbę miesz-
kańców, którzy przekazywali swoje uwagi i sugestie Staroście. Z tego powodu 
już od września na wszystkich liniach obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy. 
Znajdują się one na stronie internetowej wodzisławskiego Starostwa: www.po-
wiatwodzislawski.pl. lub stronie www.pksraciborz.pl oraz na dworcu autobuso-
wym w Wodzisławiu Śląskim. 

Udogodnienia dla podróżujących
Poza zwiększoną liczbą tras dodatkowo urozmaicono ofertę dotyczącą 

sprzedaży biletów. Wprowadzono bilety strefowe, pozwalające za tą samą cenę 
poruszać się w granicach jednej bądź dwóch miejscowości. Dodatkowo zasto-
sowano 20% ulgę na bilety jednorazowe dla uczniów z legitymacją szkolną, a 
także zupełnie nowy rodzaj biletu – miesięczny bilet dla gimnazjalisty. Poprawi 
się również komfort podróży. Raciborski PKS korzysta z nowoczesnego taboru 
marki mercedes czy autosan o dużej liczbie miejsc siedzących, z którego część 
wyposażona jest w klimatyzację. Połączenia powiatowych przewozów pasażer-
skich w zdecydowanej większości skomunikowane są ze sobą i innymi połącze-
niami, np. w kierunku Katowic. 
To nie koniec zmian. Kolejne – z nowym rokiem

Od stycznia przyszłego roku Powiat Wodzisławski zamierza uruchomić 9 
linii przebiegających przez teren gmin, które nie wstąpiły do MZK w Jastrzę-
biu-Zdroju, tj. Godowa, Gorzyc i Lubomi. Do końca lipca 2012r obsługiwać 
je będzie PKS w Raciborzu. Ze względu jednak na fakt, iż umowa pomiędzy 
tym przewoźnikiem a Powiatem została podpisana w trybie „awaryjnym”, 
może obowiązywać nie najdłużej niż rok. Jednocześnie już dziś w Starostwie 
Powiatowym trwają prace nad  wyłonieniem przewoźnika, który w przyszłości 
obsługiwać będzie linie powiatowej komunikacji publicznej na podstawie dłu-
goletniej umowy.  (BRZ,WKT,WSR)

Nadzór sanitarny, weterynaryjny oraz budowlany
Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad Starosta Tadeusz Skatu-

ła przedstawił Radzie sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres od poprzedniej 
sesji. Zaraz po tym radni wysłuchali informacji Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pierwszą informację przedstawiła Barbara 
Orzechowska - Jeśli chodzi o powiat wodzisławski stan sanitarny na przestrzeni 
ostatnich lat jest zadowalający, w miarę na stabilnym poziomie. Nie odnotowa-
no większych zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego 
np. epidemia, większe zatrucia pokarmowe, zanieczyszczenia wody pitnej.

Kolejne sprawozdanie dotyczyło stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na 
terenie powiatu wodzisławskiego. Jak podkreślał Maciej Witt – Powiatowy Le-
karz Weterynarii w powiecie wodzisławskim nie występują choroby zakaźne 
zwierząt. Inspekcja weterynaryjna wykonuje szereg badań, które doprowadziły 
do zwalczenia ognisk chorób zakaźnych w powiecie. W ostatnim czasie zwięk-
szyła się natomiast liczba pogryzień przez psy spowodowana m.in. poprzez za-
niedbania właścicieli w szczepieniach zwierząt.  

Wieści z sesji
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

która odbyła się 25 sierpnia kierownicy powiatowych służb i 
inspekcji przedłożyli radnym informacje o stanie bezpieczeń-
stwa sanitarnego i weterynaryjnego na obszarze powiatu wo-
dzisławskiego oraz o wykonaniu zadań nadzoru budowlanego. 
Ponadto radni podjęli 14 uchwał . 

Ostatnie sprawozdanie przedstawił Piotr Zamarski. Informacja dotyczyła 
działalności i realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go za 2010 r. Podczas wystąpienia Inspektor zwrócił uwagę na zwiększenie ilo-
ści wykroczeń związanych z samowolą budowlaną, co wiąże się z nakładaniem 
mandatów karnych. 

Uchwały i decyzje
Po przyjęciu sprawozdań radni przeszli do głosowania nad uchwałami. Pod-

jęli m.in. uchwałę,  dotyczą określenia trybu postępowania o udzielenie z budże-
tu Powiatu Wodzisławskiego dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finan-
sów publicznych i niedziałającym  w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne 
związane z realizacją zadań Powiatu Wodzisławskiego inne niż określone w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wyko-
nywania zleconego zadania. Radni przyjęli również regulamin przyznawania 
Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie sportu oraz za-
twierdzili Regulaminy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzi-
sławiu Śląskim oraz Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułto-
wach. Radni wyrazili zgodę o nadaniu imienia rtm. Witolda Pileckiego czterem 
szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim, jak również zgodę na zawarcie z miastem Wodzisław Śląski porozu-
mienia dotyczącego założenia i prowadzenia gimnazjum mistrzostwa sportowe-
go w Wodzisławiu Śląskim przez Miasto Wodzisław Śląski. 

Ponadto przyjęli uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu oraz wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Powiatem Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji pu-
blicznego transportu zbiorowego. (WSR)
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 Dzięki ustaleniom pomiędzy firmą a przedstawicielami Powiatu jest duża 
szansa, że główne prace, mające udrożnić ruch na remontowanych ulicach w 
obrębie Wodzisławia Śl. i Czyżowic, zakończą się jeszcze przed nadejściem 
tegorocznej zimy.

Dotychczas wykupiono grunty potrzebne do realizacji zadania, przebudo-
wano sieć teletechniczną na ul. Czyżowickiej, Wodzisławskiej i Oraczy oraz 
przebudowano sieć elektryczną przy ul. Czyżowickiej, Wodzisławskiej, Oraczy, 
Olszyny i Nowej. Przebudowano także lub wybudowano od podstaw kanaliza-
cję deszczową w tym rejonie. Ponadto zmodernizowano skrzyżowanie ul. Wo-
dzisławskiej, Gorzyckiej i Rogowskiej w Czyżowicach, gdzie w celu uspokoje-
nia ruchu w okolicach szkoły i przedszkola wybudowano minirondo. Drogowcy 
gruntownie przebudowali także ul. Olszyny, na której położyli już ostatnią war-
stwę asfaltu oraz wybudowali kilkaset metrów rowu kanalizacyjnego odbierają-
cego wody opadowe z jezdni oraz zmodernizowali ulice Oraczy w Wodzisławiu 
Śl. i  Nową w Czyżowicach wzdłuż których wybudowano nowe chodniki. 

Obecnie na ukończeniu znajdują się roboty przy ul. Wodzisławskiej w Czy-
żowicach, na której położono już warstwę wiążącą nawierzchni, a brukarze 
kładą chodniki i krawężniki. Dzięki temu przy posesjach położonych wzdłuż re-
montowanego odcinka drogi sukcesywnie powstają nowe podjazdy do domów.  
Z efektów pracy drogowców zadowolony jest pan Karol Wawok, który wraz z 
synem prowadzi przy ul. Wodzisławskiej sklep. Choć pan Karol z niecierpli-
wością czeka na zakończenie robót, to podobnie jak wielu innych mieszkańców 
Czyżowic rozumie jednak, że przebudowa była konieczna nie tylko ze względu 
na utworzoną strefę przemysłową, ale również ze względu na zły stan technicz-
ny drogi. 

Na zamkniętym obecnie dla ruchu odcinku ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu 
Śl. (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury/ Starowiejską) 
drogowcy zdejmują starą nawierzchnię jezdni. Prace stopniowo będą przesuwać 
się w kierunku Wodzisławia Śl. (aż do skrzyżowania z ul. Pszowską), a co za 
tym idzie, z ruchu podążającego od strony Wodzisławia Śl. wyłączane będą 
kolejne fragmenty ulicy. Tylko w ostatnim etapie, na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Pszowską ruch będzie odbywać się 
wahadłowo. Równolegle do przebudowy drogi w tym rejonie będzie bowiem 
budowana kanalizacja sanitarna. Po udrożnieniu ruchu na ul. Czyżowickiej i 
Wodzisławskiej drogowcy powrócą do wodzisławskich Kokoszyc, gdzie będą 
kontynuować prace na ulicach Oraczy i Olszyny.

Realizowana przez Powiat Wodzisławski inwestycja jest obecnie największą 
pod względem zakresu i obszaru robót oraz drugą, po budowie tzw. wewnętrz-
nej obwodnicy Wodzisławia Śląskiego, najbardziej kosztowną realizowaną ze 
środków przyznanych samorządom powiatu wodzisławskiego w ramach Pro-

Co nowego na największym 
placu budowy w powiecie? 

Wprowadzona w czwartek 11 sierpnia zmiana organizacji ruchu na ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim to dobra okazja 
do przyjrzenia się jak postępują prace na tej najważniejszej i największej inwestycji drogowej obecnie realizowanej przez Po-
wiat Wodzisławski. Mimo, że wykonawca – firma DROG-BUD Sp. z o.o. z Częstochowy ma czas na zakończenie prac do połowy 
czerwca przyszłego roku, to roboty postępują dość szybko i zostały już ukończone w 60%.

gramu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Zgodnie z projektem w ramach tylko 
tej jednej inwestycji Powiat Wodzisławski przebuduje lub wybuduje 7,5 km 
dróg, 6 skrzyżowań oraz ponad 7 km chodników. Oprócz tego w ramach zadania 
przebudowanych i utwardzonych zostanie 8 km poboczy, powstanie 6 nowych 
zatok autobusowych, a dalsze 5 zostanie przebudowanych. Wykonane zostanie 
ponadto 3,5 km nowej kanalizacji deszczowej.

Przypomnijmy, że środki na przebudowę ciągu drogowego usprawniające-
go dojazd do stref przemysłowych oraz odciążającego DW 933 Powiat Wodzi-
sławski pozyskał gdy przewodniczącym Związku Subregionu Zachodniego był 
obecny Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła. Z tych samych środków w ze-
szłym roku Powiat Wodzisławski w celu poprawy skomunikowania Marklowic 
i Radlina z DK 78 i DW 932, zlecił przebudowę ul. Wiosny Ludów, a obecnie 
modernizuje połączenie komunikacyjne strefy aktywności gospodarczej oraz 
gminy Godów z autostradą A1.

Z funduszu Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego została sfinan-
sowana także m. in. budowa tzw. wewnętrznej obwodnicy Wodzisławia Śl., a 
także zmodernizowana ul. 1 Maja w Skrzyszowie i Godowie wraz z drogą do-
jazdową do terenów inwestycyjnych.

Całkowity koszt przebudowy ciągu drogowego usprawniającego dojazd 
do stref przemysłowych oraz odciążającego DW 933 po przetargu wynosi 
15.488.870 zł, z czego 11.237.125,64 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego, a 4.251.845,28 zł – z budżetu Powiatu. (BRZ,WSR)

Remontowana ul. Czyżowicka

Satrosta Tadeusz Skatuła rozmawia z panem Karolem Wawokiem 
mieszkańcem Czyżowic



www.powiatwodzislawski.pl

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
Lipiec - Sierpień 2011

5

Kwotą  10 tyś. zł Powiat wesprze remont schodów wejściowych do ko-
ścioła. Z tych m.in. środków schody zostaną wyremontowane do stanu suro-
wego. Zostaną one oczyszczone i wzmocnione, a także zabezpieczone izola-

Powiat Wodzisławski wesprze remont kościoła 
ewangelickiego w Wodzisławiu Śląskim

Radni Powiatu Wodzisławskiego przychylili się do decyzji Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia przez 
Powiat Wodzisławski dotacji dla parafii ewangelicko - augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim na remont schodów wejściowych 
do kościoła p.w. Trójcy Świętej.

cją przeciwwilgociową i otynkowane. Zgodnie z informacjami przekazanymi 
przez proboszcza parafii, ks. Daniela Ferka, okładzina z płyt piaskowca oraz 
minimalistyczna niezdobiona balustrada, tak, aby schody pozostały historycz-
nie neutralne, pojawią się dopiero po zakończeniu remontu wnętrza świątyni ze 
względu na ryzyko ich uszkodzenia podczas tych prac.

Decyzja o wsparciu remontu kościoła wynika m.in.z przyjętego w zeszłym 
roku Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 2010 
– 2013 – jednego z niewielu tego typu opracowań funkcjonujących w samorzą-
dach powiatu wodzisławskiego. Warto nadmienić, że w latach wcześniejszych 
Powiat także partycypował w kosztach ratowania świątyni, m.in. przekazując w 
2008 r. 20.000 zł na remont dachu kościoła. 

W latach poprzednich  z budżetu Powiatu zostały przekazane  środki finan-
sowe także na prace konserwatorskie i remonty innych zabytków z terenu po-
wiatu wodzisławskiego. W roku 2003 przekazano dotację na remont kościoła 
p.w. Wszystkich Świętych w Łaziskach, w 2005 roku  na odnowienie  figury  
Św. Jana Nepomucena w Wodzisławiu Śląskim, a w  2006 roku na wymianę 
pokrycia dachowego kościoła Św. Anny w Gołkowicach. (WSR)

To w wakacje bowiem najczęściej dokonuje się niezbędnych remontów, wy-
posaża się placówki w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- Zakres robót w poszczególnych szkołach zależy od bieżących potrzeb oraz 
możliwości finansowych organu prowadzącego. Powiat Wodzisławski stara się 
zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nauki i skutecznie podejmuje w tym 
obszarze konkretne działania. – podkreśla Starosta Tadeusz Skatuła.

Dowodem są nie tylko wyniki w nauce osiągane przez uczniów szkół powia-
towych, które w pewnej mierze zależą również od oferowanej bazy dydaktycz-
nej, ale również stan techniczny placówek, który na tle innych szkół prezentuje 
się bardzo dobrze.

W tym roku na remonty w placówkach oświatowych Powiat Wodzisławski 
wyda około 2,2 mln zł, z czego aż 1,4 mln (64%) pochodzi ze źródeł zewnętrz-
nych. Największą kwotę, bo 735 tys. zł, w katalogu środków pozyskanych sta-
nowi preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 311 tys. to umorzenie wcześniejszej 
pożyczki z Funduszu, 190 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, a kolejne 190 tys. zł – środki PFRON.

Remonty takie jak malowanie sal lekcyjnych, lakierowanie podłóg czy też 
modernizacja urządzeń technicznych, prowadzone są we wszystkich powiato-
wych placówkach oświatowych. Najpoważniejsze prace podczas tegorocznych 
wakacji skoncentrowały się jednak w kilku szkołach.

W Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wo-
dzisławiu Śląskim wyremon-
towano, zgodnie z potrzebami 
osób niepełnosprawnych, za-
plecze higieniczno - sanitarne. 
W Zespole trwają także prace 
nad uruchomieniem Ośrodka 
Wczesnego Wspomagania, 
w ramach którego powstaje 
sala zajęć indywidualnych z 
lustrem weneckim, sala poli-
sensoryczna, „mini mieszka-

nie treningowe” oraz salka do zajęć ruchowych. Ponadto w szkole wymianie 
poddano 78 okien. Trwają także prace przy utworzeniu w obrębie szkoły placu 
rekreacyjnego oraz przy modernizacji kilku pracowni.

Wakacje i remonty w szkołach 
Wakacje to dla większości młodzieży i nauczycieli okres odpoczynku. Dla dyrektorów szkół oraz służb odpowiedzialnych za 

remonty to jednak okres wytężonej pracy związanej z przygotowaniem placówek do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym. 

W Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Ślą-
skim, które zarządza budynkiem przy ul. K. I. Gałczyńskiego, wspólnie użytko-
wanym z Zespołem Szkół Zawodowych, kontynuowane są roboty związane z 
termomodernizacją placówki, które zakończą się prawdopodobnie na początku 
października. Ponadto w szkole wyremontowano komin oraz wejście główne, 
przy którym zainstalowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 
przeprowadzono kapitalny remont trzech pracowni oraz narzędziowni. Odświe-
żono również szatnie. W przyszłym roku w placówce zostanie wymieniona in-
stalacja centralnego ogrzewania oraz wentylacja sali gimnastyczej.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim generalnego re-
montu doczekała się sala gimnastyczna – największa jaką dysponują powia-
towe szkoły. Zainstalowana zostanie także nowoczesna tablica interaktywna 
oraz system nagłośnienia. Dodatkowo w 
sierpniu rozpoczął się remont dziedzińca 
pomiędzy „ekonomikiem” a Zespołem 
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.

Wyremontowana sala gimnastyczna 
oraz odświeżonych kilka pracownia-
mi czeka w nowym roku szklonym na 
uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 1 w Rydułtowach. W drugiej z 
powiatowych szkół w Rydułtowach, tj. 
ZSP Nr 2, w tym roku prowadzone są 
remonty infrastrukturalne. Trwa przebu-
dowa części instalacji elektrycznej oraz 
schodów wejściowych. Odświeżono tak-
że kilka sal lekcyjnych. Najważniejszą 
tegoroczną inwestycją w tej placówce 
będzie przebudowa ogrodzenia, na którą 
ogłoszono przetarg. W wodzisławskim 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym wraz z nowym rokiem szkolnym 
rozpocznie działalność Liceum Plastyczne, poza bieżącymi remontami wymie-
niona została nawierzchnia dziedzińca szkolnego, a w „budowlance” – odświe-
żeniu i konserwacji poddano salę gimnastyczną. Kompleksowy remont magazy-
nu podręcznego i pracowni to najważniejsze inwestycje, jakie przeprowadzono 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.             (BRZ,WSR)

Wyremontowany Kościół Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wodzisławiu 
Śląskim

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Eko-
nomicznych w Wodzisławiu Śl.

Wyremontowane zaplecze higienicz-
no-sanitarne w Zespole Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-

cyjnych w Wodzisławiu Śl.
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Radni przychylili się do wniosku Dyrektora Zespołu o ustanowienie tej 
wyjątkowej heroicznej i tragicznej zarazem postaci, patronem wymienio-
nych szkół. Jak mówi Dyrektor Zespołu, Czesław Pieczka: - Jednym z dzia-
łań, podjętych przez społeczność uczniowską, nauczycieli i rodziców zwią-
zanych z przygotowaniami do obchodów 50-lecia istnienia Zespołu Szkół 
technicznych w Wodzisławiu Śląskim, było wyłonienie spośród zgłoszonych 
kandydatur na patrona szkoły osoby rtm. Witolda Pileckiego. 

To osoba o wyjątkowej biografii, niezwykłych przymiotach charakteru, 
mogąca być  wzorem dla współczesnego człowieka. Autentyczny bohater 
polskiej historii  najnowszej i postać symboliczna dziejów Europy XX w. 
Obywatel zaangażowany w sprawy swojego kraju, jak i swoich najbliższych. 
Człowiek wielkiego ducha,  szerokich zainteresowań, a także wielkiej odwa-
gi. Przez wybitnego historyka angielskiego, prof. Michaela Foota zaliczony 
do sześciu najodważniejszych ludzi walczących w ruchu oporu podczas II 
wojny światowej. Postać rotmistrza Pileckiego bezsprzecznie inspiruje swoją 
osobowością i wszechstronnością. To przykład kształtowania współczesne-
go wzorca patriotyczno - obywatelskiego dla naszych uczniów. (BRZ,WSR)

Nowy patron 
na 50 lecie szkoły

Uczniowie i słuchacze uczęszczający 
do Zespołu Szkół Technicznych w Wo-
dzisławiu Śląskim: Technikum  Nr 3, 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddzia-
łami Sportowymi, Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 2 oraz Technikum Uzu-
pełniającego Nr 2 dla Dorosłych w no-
wym roku szkolnym będą kontynuować 
edukację w placówce, której patronem 
zostanie legenda i bohater II wojny 
światowej i czasów powojennych,  rtm. 
Witold Pilecki. 

Uczeń wodzisławskiego liceum, jako przewodniczący delegacji, wygłosi 
w Parlamencie przemówienie dotyczące włączania niepełnosprawnej mło-
dzieży w życie społeczne i edukację.

W tym samym temacie, na prośbę Ministerstwa, szkoła, w której w tym 
roku zostało uruchomione Liceum Plastyczne, przeprowadzi konkurs na pla-

Uczeń „Tischnera” będzie 
reprezentować Polskę w Brukseli 

Minister Edukacji Narodowej zaakceptował skład polskiej delegacji na obrady Parlamentu 
Młodzieży w Brukseli. Wśród trójki uczniów, którzy będą reprezentować Polskę, obok dwóch 
gimnazjalistów z Warszawy, znalazł się uczeń klasy integracyjnej II LO z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śl., Łukasz Śmietana. 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało roz-
porządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej, rejestrujące 22 lipca 2011 r. 
kołocz śląski jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. To pierwszy produkt, 
który Wspólnota Europejska uznała za charakterystyczny dla Śląska. Teraz 
pieczone tylko według tradycyjnej receptury wypieki będą mogły nosić nazwę 
kołocza śląskiego. 

By zachować tradycyjną recepturę i podkreślić regionalność tego produktu, 
kilka lat temu grupa producentów: przedstawicieli cukierni i piekarni z woje-
wództwa opolskiego i śląskiego (11 zakładów), na co dzień zajmujących się 
wypiekiem kołocza, zawiązała konsorcjum. Ustalono jedną recepturę, etapy 
produkcji oraz dobrowolne punkty kontroli jakości, które wpisano do wniosku 
o rejestrację kołocza jako produktu ze znakiem oznaczenia geograficznego. We 
wniosku określono obszar jego wytwarzania: m.in. również teren powiatu wo-
dzisławskiego.

Na Śląsku renoma kołocza śląskiego jest tak duża, że nikt nie wyobraża so-
bie kuchni śląskiej bez niego. Marek Szołtysek, autor wielu książek o Śląsku, 
stwierdza, że kołocz śląski to „najpopularniejsze i najbardziej charakterystyczne 
śląskie jodło”

Kołocz śląski, zwany też kołaczem, jest robiony z ciasta drożdżowego. Naj-
częściej pieczony jest na prostokątnych blachach i waży od 5 do 6 kilogramów. 
Występuje w czterech odmianach: z posypką albo z nadzieniem z sera, maku 
lub jabłka.     (WSR)

Śląski kołocz 
doceniony!

Śląski kołocz został 
oficjalnie zaakcepto-
wany przez Unię Eu-
ropejską jako pro-
dukt regionalny. Jest to 
29 zarejestrowany produkt  
z Polski.

kat promujący polską delegację i ideę integracji młodzieży. Sukces Łukasza, 
któremu serdecznie gratulujemy, jest potwierdzeniem słuszności urucha-
miana oddziałów integracyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych naszego 
powiatu. Jest on bowiem uczniem pierwszego rocznika klasy integracyjnej 
uruchomionej przez Powiat Wodzisławski. (BRZ)

Zasady reklamacji zwierząt regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.). Mimo, że zgodnie z art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 
111, poz. 724 ze zm.) zwierzę nie jest rzeczą, to już według ust. 2 tego artykułu 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio 

Kącik porad konsumenckich - reklamacje zwierząt
Udzielając pomocy mieszkańcom nasze-

go powiatu co jakiś czas zdarzają się pora-
dy dotyczące reklamacji zwierząt.

Gdy kupujemy zwierzę, które przecież 
nie traktujemy jako zwykły towar lub 
rzecz, często nie zdajemy sobie sprawy, że 
mamy prawo do jego reklamacji. 

przepisy dotyczące rzeczy.
Na samym początku niniejszych wyjaśnień podamy przesłanki wskazujące, 

kiedy kupowane zwierzę należy uznać jako towar konsumpcyjny w myśl ustawy 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – i nie chodzi tu o kon-
sumpcję zwierzęcia, a określenie, czy zwierzę można reklamować w przypadku 
ujawnienia się wad (niezgodności z umową).

W największym skrócie przesłanki te są następujące:
- nabywcą musi być konsument tj. osoba fizyczna, nabywająca rzecz w celu 

niezwiązanym z działalnością gospodarczą bądź zawodową,
- sprzedaż powinna odbywać się w ramach działalności gospodarczej tj. 

przez przedsiębiorcę, hodowcę
- samym towarem powinna być rzecz ruchoma (w tym przypadku zwierzę).

cd. na stronie 7

rtm. Witold Pilecki
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Jeżeli po zakupie zwierzęcia ujawni się niezgodność z umową (wada), to 
możemy składać reklamację do sprzedawcy, tak samo jak w przypadku każdego 
innego wadliwego towaru konsumpcyjnego. W tej sprawie chroni nas bardzo 
skutecznie domniemanie prawne z art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej, które wszelkie wady pojawiające się do 6 mie-
sięcy od daty zakupu traktuje jako istniejące w momencie wydania/sprzedaży 
towaru (zwierzęcia). Sprzedawca musi nam udowodnić, że wadliwość towaru 
nie tkwiła w momencie zawierania umowy.

Dla celów dowodowych najlepiej złożyć reklamację w formie pisemnej 
dbając o potwierdzenie jej odbioru przez sprzedawcę. W piśmie reklamacyj-
nym powinniśmy umieścić nasze dane, dane sprzedawcy, określić o jaki towar 
chodzi wraz z jego datą zakupu i opisem wady. Pamiętajmy, żeby zawiado-
mić sprzedawcę o wadzie towaru do dwóch miesięcy od dnia jej zauważenia. 
WAŻNE: po przekroczeniu tego terminu tracimy uprawnienia reklamacyjne. W 
reklamacji powinniśmy określić nasze roszczenie wobec sprzedawcy tj. żądanie 
nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru. Określając roszczenie np. wymiany 
obowiązuje sprzedawcę ustawowy termin 14 dni na ustosunkowanie się do re-
klamacji, gdzie po przekroczeniu tego terminu stosuje się domniemanie prawne, 
że sprzedawca uznał reklamację. Poza roszczeniem wymiany towaru możemy 
w przypadku reklamacji zwierzęcia proponować rozwiązanie ugodowe poprzez 
obniżenie ceny lub nawet zwrot zapłaconej ceny. Sprzedawca odpowiada przez 
dwa lata od daty wydania (sprzedania) towaru. Istotne jest, żeby zachować do-
wód zakupu (paragon lub rachunek). Warto również poprosić o pisemne do-

datkowe informacje o zwierzęciu, u którego w dniu zakupu nie można było 
dokładnie określić takich informacji jak płeć, kolor sierści, które mogą ujawnić 
się dopiero po uzyskania przez zwierzę dojrzałości.

Problemem może być dochodzenie zwrotu dodatkowych kosztów, które po-
nieśliśmy np. w związku z leczeniem chorego zwierzęcia, transportu do lecznicy 
itp. Możemy również zwrócić się o ich zwrot do sprzedawcy, jeżeli były fak-
tycznie uzasadnione, ale na podstawie art. 415 lub 471 k.c.

Sklepy sprzedające żywe zwierzęta często opracowują swoje regulaminy, w 
których można m.in. przeczytać, że reklamacje będą przyjmowane przez krótki 
okres czasu np. do 3 miesięcy od daty zakupu – taki zapis jest niedogodny z 
prawem. 

Należy pamiętać, że po zakupie żywego, zdrowego zwierzęcia, nie można 
go zwrócić.

Co zrobić, gdy zwierzę nie spełnia przesłanek towaru konsumpcyjnego, czy 
także możemy go reklamować? Gdy kupimy zwierzę od kolegi, sąsiada lub in-
nej osoby, która nie prowadzi z tego tytułu działalności gospodarczej, zastoso-
wanie będą miały przepisy o rękojmi ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Tak samo w przypad-
kach reklamacji zwierząt zakupionych przez rolników. W przypadku reklamacji 
zwierząt hodowlanych, stosuje się przepisy rozporządzenia ministra rolnictwa z 
dnia 07.10.1966 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 43 poz. 257).

Należy pamiętać, że przepisy rękojmi i w/w rozporządzenia inaczej kształ-
tują zasady reklamacji wad zwierząt począwszy od terminów odpowiedzialno-
ści sprzedawcy i praw kupującego, poprzez wybór roszczeń, do rodzajów wad 
zwierząt.

      (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta)

Obowiązkowi temu nie podlegają: ogrody zoologiczne oraz podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami. Nie 
trzeba także rejestrować zwierząt, które przetrzymywane są czasowo w celu 
leczenia i rehabilitacji.

Kto prowadzi rejestr i jakie dane się w nim znajdują?
Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom 

na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej prowadzi starosta właści-
wy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich 
hodowli.

W rejestrze gromadzone są następujące informacje:
1) data: dokonania wpisu, dokonania zmiany danych wpisanych do reje-

stru, wykreślenia z rejestru;
2) imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza lub prowadzą-

cego hodowlę,
3) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
4) liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych,
5) nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa ist-

nieje,
6) data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
7) data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
8 ) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
9) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,
11) numer i data wydania: zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo 

zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokumentu 
wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego 
urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzają-
cego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Jakie zwierzęta należy zarejestrować?
Rejestracji podlegają m.in.: papugi — wszystkie ary, amazonki, rozelle, 

Jak zarejestrować zwierzę z listy CITES/UE?
Aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z reje-

stracją zwierząt objętych ograniczeniami unijnymi jest usta-
wa o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 64 tej ustawy posia-

dacz zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, 
ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich 
hodowlę, jest obowiązany do pisemnego 
zgłoszenia ich do rejestru. 

żako, kakadu (z wyjątkiem papużek falistych, nimf i aleksandretty obroż-
nej pozostałe gatunki papug są chronione i wymagają rejestracji), żółwie 
— m.in. żółw stepowy, żółw iberyjski, żółw grecki, węże boa i pytony, le-
gwany, warany, wszystkie kameleony. Szczegółową listę gatunków podle-
gających rejestracji znajdziemy w Rozporządzeniu Komisji Wspólnot Euro-
pejskich nr 318/2008/ z dnia 31 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie 
Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w 
drodze regulacji handlu nimi.

W jakim terminie od nabycia należy zarejestrować zwierzę?
Rejestracji należy dokonać w ciągu 14 dni, licząc od dnia nabycia, wwozu 

do kraju lub wejścia w posiadanie zwierzęcia.
Gdzie się udać?
Należy udać się urzędu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

Sprawy związane z rejestracją zwierząt prowadzi Wydział Ochrony Środo-
wiska , który mieści się przy ul. Pszowskiej 92 a. 

Jakie dokumenty przedstawić?
Wymagane dokumenty to: 
1) wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na 

podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
2) kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia
Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej www.powiatwodzi-

slawski.pl w zakładce „Wnioski do pobrania” lub w siedzibie urzędu.
Ile to kosztuje?
Należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 26zł za każdy gatunek 

wnioskowany do wpisu w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl lub przele-
wem na rachunek bankowy.

Jak długo trwa wydanie zaświadczenia?
Jeżeli wniosek jest kompletny, zgodnie z przepisami KPA zaświadczenie 

wydawane jest w ciągu 7 dni, od daty złożenia wniosku.
Dodatkowe informacje
Obowiązkowo należy poinformować urząd o śmierci zwierzęcia lub za-

istnieniu jakichkolwiek zmian w danych rejestrowych (np. zmiana miejsca 
przebywania zwierzęcia) w terminie 14 dni. Opłaty: brak.

Sankcje prawne
Zgodnie z art. 127 ustawy o ochronie przyrody osoba, która umyślnie 

nie zgłasza do rejestru posiadanych lub hodowanych zwierząt podlega karze 
aresztu lub grzywny. Pamiętajmy zatem o rejestracji naszych pupili. (WSR)

Kącik porad... cd. ze strony 6
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OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙  OGŁOSZENIA

»  Do 19 września 2011r można składać prace na konkurs fotograficzny pn. „Wolontariat okiem mieszkańca powiatu”. Tematyka Konkursu związana jest z ob-
chodzonym w tym roku „Europejskim Rokiem Wolontariatu”. Celem niniejszego Konkursu jest przedstawienie na zdjęciach szeroko rozumianego  wolontaria-
tu, 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 Fotograficzny” w nieprzekraczalnym terminie – do 19 września 2011 r. Szczegółowe infor-
macje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie www.powiatwodzislawski.pl » Orlik przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstań-
ców 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 

» Bezpłatna mamografia dla pań w wieku od 50 do 69 lat. Badania będą wykonywane w komfortowym mammobusie Centrum Onkologii (z cyfrowym mammografem) w następu-
jących terminach:
• w RADLINIE przy MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY (ul. Mariacka 9) w dniach: 16 września br. (piątek) w godz.: 9.00 - 14.00, 19 września br. (poniedziałek) w godz.: 10.00 - 
17.00, 20 września br. (wtorek) w godz.: 9.00 -16.00. 

• w RYDUŁTOWACH na RYNKU (w miejscu byłej stacji benzynowej) w dniach: 21 i 22 września br. (środa, czwartek) w godz.: 10.00 - 17.00; 23, 26 i 27 września br. (piątek, 
poniedziałek, wtorek) w godz.: 9.00 - 16.00 

• w PSZOWIE przy LODOWISKU (ul. Sportowa 1) w dniach: od 28 do 30 września br. (środa, czwartek, piątek) w godz.: 9.00 - 16.00.
» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na prapremierę spektaklu „Blondynki wolą mężczyzn”. Przedstawienie po raz pierwszy jest grane właśnie w Wodzisławiu 30 września br. 

o godz. 17.30 i 20.00. Bilety do nabycia w kasie WCK. Szczegółowe informacje na www.wck.wodzislaw.pl

Mieszkańcy sporo rozmawiali o tym wydarzeniu, a w domowej kaplicy 
odprawiono okolicznościowe nabożeństwo. Wśród mieszkańców zrodził się 
pomysł sprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II. Jednogłośnie stwierdzili oni, 
że skoro Patron Domu został wyniesiony na ołtarze, zaszczytem byłoby mieć 
jego relikwie, cząstkę świętości Jana Pawła II. Dyrekcja wystosowała proś-
bę mieszkańców i pracowników Domu do kardynała Stanisława Dziwisza, 
wiernego przyjaciela bł.Jana Pawła II, świadka jego świętości. Prośba zo-
stała przyjęta pozytywnie i w dniu 27 czerwca br. delegacja w składzie: Sta-
rosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła, dyrektorka Powiatowego 

Relikwie bł. Jana Pawła II  w gorzyckim 
Domu Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach nosi imię wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II. W tym roku patron Domu został 
ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI błogosławionym. To zdarzenie oczekiwane z utęsknieniem przez katolików na całej 
kuli ziemskiej również z wielką radością przyjęte zostało przez mieszkańców DPS w Gorzycach.

Centrum Pomocy Rodzinie Irena Obiegły, dyrektor 
Domu Ryszard Paweł Nawrocki, ksiądz dziekan De-
kanatu Gorzyckiego Jan Ficek, przewodnicząca Rady 
Mieszkańców Domu Maria Tomalka, została przyjęta 
na audiencji przez ks. Kardynała S. Dziwisza, gdzie 
z jego rąk odebrała relikwie błogosławionego Jana 
Pawła II.Do DPS w Gorzycach trafił fragment szaty 
splamionej krwią Papieża - Polaka podczas zamachu 
na Placu św. Piotra. Są to pierwsze relikwie błogosła-
wionego, jakie znajdują się na terenie Archidiecezji 
Katowickiej.

Uroczyste wprowadzenie relikwii do kaplicy w 
DPS w Gorzycach  nastąpiło w dniu 04 lipca br. W 
uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: wła-
dze powiatu, radni powiatowi, księża z dekanatu go-
rzyckiego, samorządowcy z gmin, kierownicy placó-
wek pomocy społecznej z powiatu wodzisławskiego 
oraz mieszkańcy i pracownicy Domu. Swoją obecno-
ścią na uroczystości zaszczycił zaproszonych gości ks. 
Arcybiskup Damian Zimoń, który przewodniczył w 
mszy św. Po niej Relikwiarz, przy dźwiękach ulubio-
nej pieśni Jana Pawła II – „Barka” został wniesiony do 
kaplicy Domu przez ks. dziekana Jana Ficka. To był 
najbardziej doniosły moment uroczystości dla wszyst-
kich zebranych, którzy mogli duchowo połączyć się  

z błogosławionym Janem Pawłem II.
 Po mszy św. delegacje władz powiatowych, pracowników, mieszkańców 

Domu i samorządowców złożyły kwiaty pod figurą Jana Pawła II i pamiątko-
wą tablicą. Kiedy zakończyła się część oficjalna, uczestnicy uroczystości w 
sali widowiskowej DPS wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów śląskiej 
sceny operowej.

Mieszkańcy Domu jeszcze przez długi czas wspominali uroczystości. 
Sam fakt obecności relikwii tak wielkiego patrona jest dla Domu i jego 
mieszkańców wielkim zaszczytem.                                                    (DPS Gorzyce)

Uroczysta msza św.koncelebrowana przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia
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Było oficjalnie, uroczyście i wesoło. Wychowankowie z Powiatowego 
Domu Dziecka w Gorzyczkach wzbogacili się o nowy plac zabaw, a wszyst-
ko to dzięki pochodzącemu z Raciborza Aleksandrowi Radeckiemu, sponso-
rowi z Kanady,  który na ten cel przekazał środki finansowe, a sam osobiście 
przyleciał z Toronto, by spotkać się z mieszkańcami Domu. Teraz dzieci 
mogą więc cieszyć się pięknym, nowoczesnym, a przede wszystkim bez-
piecznym miejscem do zabawy i spędzania wolnego czasu. 

- Nowy plac zabaw jest kolejnym dowodem na to, że zarówno kadra pla-

Plac zabaw oficjalnie otwarty
Wychowankowie z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach mogą już bezpiecznie, aktywnie i wspólnie spędzać wolny 

czas. Dzięki bezinteresownej pomocy sponsora z Kanady 3 sierpnia otwarto tam nowy plac zabaw. 

cówki, jak i rzesza wielu ludzi dobrej woli i otwartego serca, na co dzień 
wspierających Powiatowy Dom Dziecka, troszczą się o rozwój i wychowa-
nie jego mieszkańców - podkreślił  Starosta Tadeusz Skatuła.

Szczególne słowa podziękowania skierował w imieniu władz Powiatu 
Wodzisławskiego do  fundatora Aleksandra Radeckiego i jego firmy STAR-
SKY INCORPORATED z Kanady, bez których wsparcia wybudowanie tego 
placu zabaw w obecnych realiach finansowych byłoby bardzo trudne.

Dlaczego firma z Kanady funduje plac zabaw?
Pochodzący z Raciborza Aleksander Radecki 10 lat temu wyjechał do 

Kanady, gdzie otworzył firmę zajmującą się  sprzedażą polskich i europej-
skich produktów spożywczych. Wcześniej jednak pracował w firmie z bran-
ży cukierniczej znajdującej się nieopodal Domu Dziecka.

– Doskonale pamiętam tę placówkę, dlatego postanowiłem jej pomóc. 
Domy dziecka z dużych miast mogą liczyć na sporą pomoc sponsorów. Ten 
mieści się w małej miejscowości, gdzie pewnie nie ma tak dużego wsparcia 
– tłumaczy Aleksander Radecki. Sam pomysł na wybudowanie placu zabaw 
zrodził się po jego rozmowach z dyrekcją placówki.

I tak od pierwszych godzin montażu plac był oblegany przez dzieci, które 
natychmiast chciały skorzystać z urządzeń. Największe wrażenie zrobił na 
nich wyposażony w zjeżdżalnię kompleks drabinek, po których mogą się 
wspinać. - Jest super, to najlepszy plac na świecie! - wykrzykiwały bawiące 
się dzieci. 

Radość jest o tyle większa gdyż, do tej pory w tym miejscu był tylko 
park, który nie był zagospodarowany. Teraz na ponad kilkudziesięciu me-
trach kwadratowych można bawić się na różnych zestawach zabawowych. 
Są zjeżdżalnie, huśtawki, bujane zabawki czy drabinki. Jest również boisko 

do siatkówki plażowej oraz stół do tenisa.
- Jesteśmy przekonani, że plac zabaw będzie im służył jak najlepiej i sta-

nie się miejscem beztroskiej zabawy, tak ważnej dla dobrego przeżywania 
dzieciństwa – mówił Wojciech Niemiec, p.o.dyrektora Powiatowego Domu 
Dziecka. Prezent od Pana Aleksandra sprawił im wielką frajdę, a sam dar-
czyńca zadeklarował kolejną pomoc, tym razem przy zagospodarowaniu bo-
iska sportowego.

W uroczystościach udział wzięli również zaproszeni goście, którym nie 
jest obcy los wychowanków Domu Dziecka. W nagrodę za każdą okaza-
ną pomoc dyrekcja, kadra oraz sami podopieczni odznaczyli gości orderem 
„Przyjaciel Domu”.  Dzieci zaś, swoim entuzjazmem oraz zaangażowaniem 
uświetniły uroczystość, przedstawiając skecze po śląsku. 

Dzięki wszystkim sponsorom placówka może realizować marzenia dzieci 
jak i wpływać na poprawę warunków życia wychowanków w Powiatowym 
Domu Dziecka w Gorzyczkach. Lista wszystkich sponsorów umieszczona 
jest na stronie www.domdziecka.gorzyczki.pl .            (WSR)

Uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie placu zabaw przez sponsora i podopiecz-
nego Domu Dziecka w Gorzyczkach

Boisko do siatkówki plażowej przy placu zabaw

Pamiątkowa księga gości Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach



www.powiatwodzislawski.pl

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
Lipiec - Sierpień 2011

10

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
Lipiec - Sierpień 2011

Uroczystego otwarcia dokonał Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego – 
Dariusz Prus, który również był zawodnikiem turnieju. Pierwszy dzień stał 
pod znakiem rywalizacji mężczyzn. Do eliminacji przystąpiło aż 29 tenisi-
stów. Całodniowe zmagania wyłoniły czterech zawodników, którzy awanso-
wali do niedzielnych półfinałów: Mariusz Bugla, Ireneusz Lubiński, Mate-
usza Miczek oraz Ryszard Wieczorek. 

 Podczas drugiego dnia rozgrywek, oprócz wspomnianych powy-
żej półfinalistów, na korcie pojawiły się również panie. To właśnie mecze 
rozgrywane przez płeć piękną wzbudzały największe zainteresowanie wśród 
zgromadzonych kibiców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również me-
cze półfinałowe panów, w których zmierzyli się Mariusz Bugla z Ireneuszem 
Lubińskim oraz Mateusz Miczek z Ryszardem Wieczorkiem. Zarówno me-
cze półfinałowe wśród pań, w których po przeciwnej stronie siatki stanęły: 
Joanna Pyrchała i Nicole Blacha oraz Joanna Żyła i Katarzyna Szczyrba, jak 
i panów były niezwykle zacięte i stały na bardzo wysokim poziomie. 

 Na zakończenie turnieju najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy, nagrody oraz statuetki. (WSR)  

Walczyli o Puchar Starosty
W piękny słoneczny weekend 27-28 sierpnia na Kortach Tenisowych „La Mirage” w Skrzyszowie odbył się Otwarty Turniej 

Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. 

RAJD ROWEROWY 2011 W RAMACH PROJEKTU 
„ROWEREM PO POGRANICZU”

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

PRZEKRACZAMY GRANICE

Termin zgłoszeń do 
20 września 2011 r.

REGULAMIN DOSTĘPNY NA: 

WWW.POWIATWODZISLAWSKI.P
L

25 września 2011 r.
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CYKLISTICKÝ VÝLET 2011 V RÁMCI PROJEKTU 
„NA KOLE POHRANIČÍM”

Wicestarosta Dariusz Prus wręcza nagrodę laureatce I miejsca

Kategoria kobiet: 
1 miejsce – Nicole Blacha 
2 miejsce – Joanna Żyła 
3–4 miejsce – Joanna Pyrchała

– Katarzyna Szczyrba

Uczestnicy pierwszego dnia turnieju

Kategoria mężczyzn: 
1 miejsce – Ireneusz Lubiński 
2 miejsce – Ryszard Wieczorek 
3–4 miejsce – Mariusz Bugla 

– Mateusz Miczek

Wyniki turnieju: 


