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Od września dostępny jest nowy „Informa-
tor dla klienta Starostwa Powiatowego w Wo-
dzisławiu Śl.”, w którym umieszczono  m.in. 
dane o wymaganych dokumentach i sposobach 
załatwiania konkretnych spraw, a także szcze-
gółowe dane teleadresowe komórek organiza-
cyjnych Starostwa oraz urzędów i instytucji 
funkcjonujących na terenie powiatu wodzi-
sławskiego. Informator dostępny jest w kance-
lariach Starostwa oraz w wersji elektronicznej 
na stronie www.powiatwodzislawski.pl .

 Dalszy etap  robót 
na ul. Czyżowickiej  
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centralnym elementem debaty publicznej dotyczącej 
naszego powiatu w ostatnim miesiącu jest kwestia reor-
ganizacji lokalnego systemu opieki zdrowotnej. Jako że 
rzecz dotyczy sprawy bardzo istotnej dla każdego z nas, 
chciałbym Państwu nieco przybliżyć szczegóły zmian. 
Pragnę bowiem, aby tak ważne, niezwykle skomplikowa-
ne i  wieloaspektowe zagadnienie stało się przedmiotem 

wyłącznie merytorycznej dyskusji na argumenty, a nie przedmiotem niezdro-
wych emocji.

W przypadku tak zaludnionego powiatu, jak powiat wodzisławski, któ-
ry jest zamieszkiwany przez ponad 150 tys. mieszkańców, trudno sobie wy-
obrazić sytuację, aby pozostał on bez opieki szpitalnej na swoim terenie. 
A tak mogłoby się stać, gdyby w świetle obowiązujących przepisów prawa 
pozwolić na utrzymywanie się obecnej sytuacji w zakresie funkcjonowania 
obu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej. Nie jest bowiem tajemnicą, 
że kondycja finansowa szpitali w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach nie jest 
najlepsza. Mają one już bowiem problemy z wypłacalnością i obsługą zadłu-
żenia, a na koniec sierpnia br. posiadały długi przekraczające 20 mln zł, z 
czego zobowiązania wymagalne, tj. takie, których termin płatności już minął, 
wynoszą aż 6,3 mln zł. 

Jako Starosta jestem wraz z Zarządem i Radą Powiatu świadomy, że 
kluczowym zagadnieniem dla poprawy kondycji służby zdrowia w Polsce 
jest zwiększenie nakładów na nią, w szczególności podniesienie wartości 
tzw. punktu, za pomocą którego Narodowy Fundusz Zdrowia wycenia kon-
kretne usługi medyczne. Zważywszy na to z radością przyjmuję zapowiedzi 
rządu dotyczące wzrostu jego wartości w przyszłym roku. Uważam jednak, 
że popełnilibyśmy grzech zaniechania, czekając z założonymi rękami na po-
prawę warunków finansowania opieki medycznej. Z tego powodu, mając na 
uwadze aktualną trudną sytuację powiatowych Samodzielnych Publicznych 
ZOZ-ów, podjęliśmy starania na rzecz takiego ich przekształcenia, które z 
jednej strony zapewni ich dalsze funkcjonowanie, a z drugiej zagwarantuje 
nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom, bez pogar-
szania ich jakości i dostępności. Chcę bowiem zapewnić, że dobro mieszkań-
ców naszego powiatu jest dla nas celem nadrzędnym.

Proponujemy zatem połączenie zespołów opieki zdrowotnej w Wodzisła-
wiu Śl. i Rydułtowach w jeden duży zakład z dwoma szpitalami. Uważamy 
bowiem,, że jest to taka forma przekształcenia, która w odróżnieniu od spółki 
kapitałowej przede wszystkim zmniejsza ryzyko upadłości pojedynczego za-
kładu w przypadku utrzymującej się jego złej sytuacji finansowej. Naszym 
zdaniem połączenie szpitali w obecnych warunkach prawnych i organiza-
cyjnych jest lepszym rozwiązaniem i mniej kosztownym społecznie. Nie jest 
jednak wykluczone, że w przyszłości możemy zostać zmuszeni do ich komer-
cjalizacji jeśli Powiat, jako podmiot tworzący, nie będzie w stanie w 2013 r. 
pokryć powstałego nadmiernego ujemnego wyniku finansowego.

Szanowni Państwo,
koncepcja konsolidacji szpitali nie jest żadną nową propozycją. Już bo-

wiem Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji podjął działania zmierzające w 
tym kierunku. W tym celu w 2007 r. powołano dwa zespoły robocze, których 
zadaniem było opracowanie koncepcji funkcjonowania publicznej służby 
zdrowia w naszym powiecie. W ich pracach uczestniczyli także przedstawi-
ciele pracowników szpitali. Nie osiągnięto jednak kompromisu. W związku 
z tym w 2008 r. Zarząd Powiatu zlecił niezależnym ekspertom przeprowa-
dzenie w ZOZ-ach audytu. W efekcie dyskusji nad jego rezultatami opraco-
wano wielowariantowy program restrukturyzacji szpitali. Cztery z sześciu 
przedstawionych wówczas koncepcji przewidywały likwidację ZOZ-ów i 
utworzenie spółek prawa handlowego. Zarząd Powiatu uznał jednak wtedy 
– podobnie jak obecny Zarząd, że optymalnym wariantem reorganizacji jest 
połączenie obu szpitali bez zmiany ich formuły. Podobnie jak rok wcześniej 
powołano kolejny zespół roboczy, ale i tym razem nie osiągnięto porozu-

Szanowni Państwo,
mieszkańcy powiatu wodzisławskiego,

mienia z załogą i organizacjami związkowymi. Odłożono zatem prace nad 
projektem połączenia do czasu wprowadzenia przez rząd rozwiązań syste-
mowych w zakresie wsparcia służby zdrowia.

Prace podjęto na nowo w 2009 r. kiedy to dyrektorzy obu szpitali zostali 
zobowiązani do opracowania i przedstawienia własnych koncepcji funkcjo-
nowania kierowanych przez siebie zakładów, uwzględniając rządowy pro-
gram wsparcia dla szpitali, projekt restrukturyzacji opracowany w 2008 r. 
przez niezależnych ekspertów firmy konsultingowej oraz aktualną sytuację 
finansową placówek. Opracowane programy w zasadzie zostały przez szpi-
tale zrealizowane. Sytuacja finansowa ZOZ-ów nie uległa jednak poprawie 
– zadłużenie szpitali pozostało praktycznie na niezmienionym poziomie, zaś 
dramatycznie wzrosła wartość zobowiązań wymagalnych z nieco ponad 
3 mln na koniec 2006 r. do 6,3 mln zł na koniec sierpnia 2011 r. i jest to 
tendencja stała. Uznaliśmy więc, że już dłużej nie możemy czekać, zwłaszcza 
że z dniem 1 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o działalności leczniczej, 
która jednoznacznie nakazuje Powiatowi, jako podmiotowi tworzącemu, po-
krycie ujemnego wyniku finansowego – straty – w terminie 3 miesięcy od za-
twierdzenia sprawozdania finansowego. W razie niepokrycia tej straty wła-
dze powiatu do 12 miesięcy będą musiały podjąć decyzję o przekształceniu 
zakładu w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową albo o jego likwidacji.

Podjęliśmy zatem próbę ratowania obu szpitali poprzez ich połączenie. 
Stwarza ona bowiem możliwość dostosowania działalności szpitali do aktu-
alnej sytuacji prawnej bez dokonywania natychmiastowych daleko idących, 
radykalnych zmian. Konsolidacja zakładów ma także umożliwić wprowa-
dzenie i wdrożenie jednolitego programu racjonalizacji ich funkcjonowania. 
Głęboko wierzymy również w to, iż utworzenie jednego dużego podmiotu 
leczniczego pozwoli na uzyskanie mocniejszej pozycji w negocjacjach kon-
traktu z NFZ oraz na osiągnięcie oszczędności z tytułu zamówień publicz-
nych. Już dzisiaj na przykład wiemy, że połączone szpitale stanowić będą z 
największych w subregionie podmiotów odpowiedzialnych za ratownictwo 
medyczne.

Zgodnie z przepisami prawa połączenie obu powiatowych ZOZ-ów bę-
dzie polegało na przejęciu przez Zespół w Wodzisławiu Śląskim całego mie-
nia i pracowników oraz zobowiązań Zespołu w Rydułtowach. W ten sposób 
powstanie Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. Jak zaznaczy-
łem na wstępie w żaden sposób nie wpłynie to na pogorszenie dostępności 
usług medycznych dla ludności. Ich funkcjonowanie jest bowiem uzależnione 
od kontraktu z NFZ, a jako że obecny kontrakt kończy się w tym roku, oby-
dwa szpitale przygotowują nowe oferty na kolejne lata, nie zmniejszając ich 
dotychczasowych zakresów.

Szanowni Państwo,
jednym z przykrych, ale niestety niezbędnych elementów restrukturyzacji 

ZOZ-ów jest połączenie pionów technicznych i administracyjnych, wskutek 
czego planowane jest odejście z pracy siedemnastu osób w ciągu 2012 r. 
Wprawdzie decyzje w tych sprawach, które należą do najtrudniejszych, bę-
dzie podejmować bezpośrednio dyrektor połączonych szpitali, pragnę jed-
nak poinformować, iż udało się w tej niezwykle wrażliwej sprawie osiągnąć 
porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w szpitalach. 
To dowód na prawdziwe zrozumienie powagi sytuacji przez pracowników 
SP ZOZ-ów. Ze swojej strony podtrzymuję deklarację, iż osoby zmuszone 
do odejścia zostaną objęte specjalnym programem aktywizacji zawodowej 
dla osób zwolnionych (różne formy wsparcia) przygotowanym przez Po-
wiatowy Urząd Pracy. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w pisemnych po-
rozumieniach z dyrekcją szpitali redukcja zatrudnienia nie powinna także 
dotknąć jedynych żywicieli rodzin. Chcę w tym miejscu nadmienić, że proces 
restrukturyzacji zatrudnienia trwa w obu ZOZ-ach już od wielu lat nieza-
leżnie od koncepcji ich funkcjonowania. Tylko w ośmiu pierwszych miesią-
cach tego roku, zatem zanim jeszcze podjęto decyzję o połączeniu szpitali, 
zatrudnienie w szpitalach zmniejszyło się o 47 osób, a od 2007 r. – łącznie 
o 274 osoby.

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
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Radni mieli także podjąć decyzję dot. połączenia szpitali w Wodzisławiu 
Śl. i Rydułtowach w jeden zakład leczniczy z dwoma szpitalami. Z tego po-
wodu w sesji licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych 
działających w obu placówkach, a także włodarze niemal wszystkich gmin 
z terenu powiatu.

Po dłuższej dyskusji przy 2 głosach wstrzymujących się i 25 „za” Rada 
Powiatu wyraziła zgodę na połączenie szpitali. Wcześniej jednak Starosta za-
prezentował uzasadnienie dla koncepcji konsolidacji szpitali. Podkreślił przy 
tym, że decyzja o połączeniu jest szansą, ale nie gwarancją na przetrwanie 
obu placówek. Wskazał równocześnie, że w przypadku braku decyzji o po-
łączeniu szpitali Rada Powiatu w 2013 r. będzie musiała w świetle nowych 
przepisów zdecydować, stratę którego szpitala pokryje z budżetu Powiatu,  
a który szpital albo skomercjalizuje, albo zlikwiduje. Na sfinansowanie ujem-
nych wyników finansowych obu szpitali nie będzie bowiem po prostu środ-
ków.

W dalszej części Starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarzą-
du Powiatu pomiędzy sesjami. Wśród ważniejszych decyzji podjętych przez 
Zarząd należy wymienić m.in.: 

1)wyrażenie zgody na wyburzenie budynku byłego prosektorium przy ul. 
Wałowej 30 w celu pozyskania dodatkowej powierzchni na parking dla 
osób niepełnosprawnych,

2)przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. kwoty 30 

Wieści z sesji
Wrześniowa sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego została 

poświęcona analizie funkcjonowania publicznej opieki zdrowot-
nej na terenie powiatu wodzisławskiego. Szczegółową informa-
cję i prezentację w tym temacie przedstawiła naczelnik Wydzia-
łu Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa, Iwona Koczy.

tys. zł na wymianę stolarki drzwiowej,
3)pozytywne rozpatrzenie prośby Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. o udzielenie pomocy finansowej  
w kwocie 51 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa 
wysokościowego oraz na modernizację systemu łączności w Powiato-
wym Stanowisku Kierowania,

4)wytypowanie kandydatów do Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej dla 4 dyrektorów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych,

5)wyrażenie zgody na zgłoszenie do Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”) wniosków dot. przebudowy 
ul. Traugutta w Pszowie, budowy chodnika przy ul. Skrzyszowskiej  
w Mszanie – ul. 1 Maja w Skrzyszowie,

6)przedstawienie oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Wodzi-
sławskiego w zakresie edukacji i ochrony środowiska pt. „Edukacja eko-
logiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie”.

Ponadto Zarząd przyjął i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, które były przedmiotem obrad wrześniowej sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Po wysłuchaniu sprawozdania Starosty radni przystąpili do głosowania 
uchwał przygotowanych na sesję. Przyjęli więc uchwałę w sprawie określenia 
zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użycze-
nie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym. Wyrazili 
również intencję uwzględnienia w budżecie Powiatu na 2012 rok wydatku  
w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 złotych, z przeznaczeniem 
na udzielenie pomocy finansowej Gminie Godów na realizację zadania o na-
zwie: „Remont nawierzchni ul. Dębowej w Skrzyszowie”. Radni uchwalili 
także zmiany w uchwałach dot. zasad udzielania dotacji spółkom wodnym 
oraz na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.                                 (BRZ)

Prace trwają na jednym pasie od ulicy Wolności do ulicy Żwirki i Wigury, 
drugi udostępniony został jedynie dla ruchu lokalnego i autobusów komunikacji 
publicznej. Jest to najdłuższy do tej pory remontowany odcinek.

Dalszy etap  robót na ul. Czyżowickiej 
Duże utrudnienia w ruchu mogą spotkać kierowców po-

ruszających się w kierunku Czyżowic. Początkiem września 
przystąpiono do kolejnego etapu robót związanych z moder-
nizacją drogi dojazdowej do strefy gospodarczej. 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego wyznaczył ob-
jazdy ulicą Pszowską, Młodzieżową, Oraczy i Olszyny. Pojazdy osobowe mogą 
jednak korzystać ze znacznie krótszej drogi przez dzielnicę Jedłownik ulicami 
Wolności, Ks. Roboty oraz  Żwirki i Wigury. Wykonawca zapowiada, że ruch 
zostanie przywrócony do połowy października.

Do zakończenia całej inwestycji pozostanie ostatni odcinek od ulicy Pszow-
skiej do  Wolności wraz z przebudową  skrzyżowania. Prace powinny zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku.                                                                      (WSR)

Z perspektywy pracowników połączenie ma także i swoje dobre strony. 
Konsolidacja wymusza bowiem ujednolicenie wysokości wynagrodzeń pra-
cowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach bez względu na 
to, z którego z łączonych szpitali się wywodzą. Zaistnieje zatem koniecz-
ność wyrównania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych dotąd w dwóch 
różnych zakładach, ale jednocześnie możliwa będzie alokacja personelu w 
zależności od potrzeb poszczególnych oddziałów.

Jako Samorząd Powiatu Wodzisławskiego jesteśmy świadomi, że nasze 
szpitale bez wsparcia mogą sobie nie poradzić z procesem restrukturyzacji. 
Z tego powodu od kilku lat sukcesywnie przekazujemy im znaczne środki. W 
latach 2006 – 2010 było to prawie 6 mln zł. Z tych pieniędzy udało się m.in. 
wyremontować kilka oddziałów oraz zakupić nowoczesny sprzęt medyczny. 
Także w przyszłości planujemy wsparcie połączonego szpitala w trudnym 
starcie w nowych warunkach organizacyjnych, zabezpieczając na ten cel 
kwotę ok.1,5 mln zł. 

Szpitale oczywiście także nie pozostają bierne i aktywnie poszukują ze-
wnętrznych źródeł pomocy, a także angażują środki własne. Mimo bardzo 
trudnej sytuacji finansowej, starają się one inwestować w rozwój. Tylko bo-
wiem w ten sposób mogą oferować usługi medyczne na wysokim poziomie, 
co jest warunkiem ich przetrwania. W samym tylko 2010 r. obydwa ZOZ-y 

na remonty i zakupy sprzętu medycznego wydały 1,7 mln zł z własnego bu-
dżetu, a w pierwszym półroczu tego roku – już 305 tys. zł.

Szanowni Państwo,
restrukturyzacja i modernizacja naszego lokalnego systemu publicznej 

służby zdrowia jest zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym wyrzeczeń, 
a nierzadko podejmowania też niepopularnych decyzji. Szczególnie ważne 
znaczenie ma więc dla mnie fakt, iż cały ten proces odbywa się w atmos-
ferze porozumienia i współpracy. Ideę połączenia, jako najlepszy w chwili 
obecnej scenariusz zmiany, popiera bowiem już nie tylko dyrekcja szpita-
li oraz jej ciała doradcze w postaci rad społecznych, w których zasiadają 
także przedstawiciele miasta Wodzisławia Śl. i miasta Rydułtowy, ale rów-
nież działające w obu ZOZ-ach organizacje związkowe. Doceniam te pełne 
gotowości do kompromisu postawy. Wszyscy bowiem mamy interes w tym, 
aby funkcjonująca na naszym terenie publiczna służba zdrowia była w jak 
najlepszej kondycji finansowej, podnosiła jakość i dostępność udzielanych 
świadczeń zdrowotnych dla lokalnej społeczności. Głęboko wierzę, że dzięki 
wspólnemu wysiłkowi wszystkich uczestników procesu restrukturyzacji ten 
cel uda się osiągnąć.

cd. ze strony 2
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Na forum międzynarodowym, w dniu 20 września   br., projekt prezento-
wały dwie osoby: Sylwia Markowska z Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu 
oraz Artur Hausman z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, który  
w ramach projektu pełnił rolę administrator platformy e-learningowej. Prezen-
tacja projektu składała się z dwóch etapów: sesji wystawienniczej oraz indywi-
dualnego omówienia rezultatów projektu, w którym uczestniczyli zaproszeni 
eksperci i członkowie Sieci. Oprócz strony polskiej w seminarium wzięli udział 

„POMYSŁ NA SUKCES” W BELGII
Projekt „Pomysł na sukces” został uznany za dobrą prak-

tykę  przez międzynarodową sieć „ESF-AGE Network” finan-
sowaną przez Komisję Europejską. Przedstawiciele Powiatu, 
jako jedyni z Polski, zostali zaproszeni do zaprezentowania 
projektu podczas międzynarodowego seminarium w Gent 
(Belgia). 

także przedstawiciele innych projektów m.in. z Hiszpanii, Włoch, Francji, Bel-
gii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Finlandii. 

Celem spotkań była wymiana dobrych praktyk, określenie najistotniejszych 
rezultatów oraz wartości dodanej projektów, a także możliwości przeniesienia 
programów i projektów do innych państw, po to aby wesprzeć politykę zatrud-
nienia. 

Przypomnijmy, że projekt „Pomysł na sukces” był realizowany w ramach 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal w latach 2005 – 2008 przez Staro-
stwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. - administratora projektu oraz przez partne-
rów: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, Forum Firm Miasta Radlin, 
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, Izbę 
Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim, Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku, a także partnerów ponadna-
rodowych z Wielkiej Brytanii, Belgi i Republiki Czeskiej.

Partnerstwo zastosowało nowatorski model kształcenia osób powyżej 50 
roku życia przy wykorzystaniu e-learningu oraz blended-learningu. W ramach 
projektu przeprowadzono kursy językowe oraz specjalistyczne, w których 
udział wzięli zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Udział przedstawicieli projektu „Pomysł na sukces” w spotkaniach, to 
ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że projekt miał charakter innowacyjny  
i badawczy, i w momencie określania celów oraz metod realizacji projektu nie 
posiadano pewności, w jakim stopniu uda się osiągnąć założone rezultaty. Jed-
nakże aktywność uczestników projektu spowodowała, że dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych metod nauczania wspomaganych technologiami informatyczny-
mi oraz działaniami psychologów i doradców zawodowych wypracowano sku-
teczny sposób przystosowywania kwalifikacji pracodawców i pracowników do 
potrzeb zmieniającego się rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
po 50 roku życia.                                                                                        (WSR)

W skład Zespołu wejdą: przewodniczący, sekretarz, 9 lekarzy różnych spe-
cjalności i 7 specjalistów – m.in. psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi.

Przypomnijmy, że dotąd osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wodzi-
sławskiego, które dla celów pozarentowych chciały uzyskać stopień niepeł-

Duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych
Od 1 października 2011 r. w powiecie wodzisławskim został uruchomiony Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-

ności. W celu obniżenia kosztów administracyjnych został on włączony w strukturę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wodzisławiu Śląskim i tam też będzie mieć on swoją siedzibę.

nosprawności musiały korzystać z orzecznictwa w Rybniku. Było to dla nich 
uciążliwe i kosztowne. Obecnie wszystkie sprawy związane z uzyskaniem orze-
czenia będzie można załatwić w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 (budynek 
tzw. starego szpitala, obok kościoła Wniebowzięcia NMP).                      (BRZ)

Tym razem jednak dyrektor Bożena Capek przybliżyła zebranym działal-
ność i problemy wodzisławskiego SP ZOZ ( na zeszłym konwencie SP ZOZ-
-u w Rydułtowach), na który obok szpitala składa się także 10 publicznych 
poradni specjalistycznych. Przedstawiła także dane statystyczne dotyczące  
udzielonych świadczeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych wo-
dzisławskiego szpitala za cały 2010 r. oraz  za pierwsze siedem miesięcy 
2011 r.

Bożena Capek podkreśliła, że mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej 
szpital stara się inwestować w rozwój. Z tego powodu w miarę możliwości 
dokonywane są zakupy nowoczesnego sprzętu szpitalnego, a także remonto-
wane i modernizowane oddziały. Tylko w ten sposób szpital może bowiem 
oferować usługi medyczne na wysokim poziomie. Dyrektor wodzisławskie-
go szpitala, odpowiadając na pytania włodarzy gmin, wyjaśniała m. in. przy-

Kolejny Konwent Miast i Gmin 
Powiatu Wodzisławskiego za nami

W posiedzeniu Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego, które odbyło się 20 września, oprócz władz Powiatu – Sta-
rosty Tadeusza Skatuły, Przewodniczącego Rady Powiatu – Eugeniusza Wali oraz Wicestarosty Dariusza Prusa, wzięli udział 
włodarze wszystkich gmin powiatu wodzisławskiego. Tematyka posiedzenia była kontynuacją sierpniowego konwentu poświe-
cona sytuacji w lokalnej służbie zdrowia.

czyny powstawania kolejek w służbie zdrowia.
Nawiązując do wystąpienia Bożeny Capek, Starosta Tadeusz Skatuła 

przekazał zebranym informację, że w poniedziałek, 19 września br., odbył 
rozmowę z prof. Pawłem Buszmanem, prezesem Polsko – Amerykańskich 
Klinik Serca, który zadeklarował, że jeszcze w tym roku ruszą prace nad 
wybudowaniem w Wodzisławiu Śląskim kliniki kardiologicznej. Powstanie 
ona w obrębie kompleksu szpitalnego, na przeciwko Izby Przyjęć. Jej uru-
chomienie planowane jest jesienią przyszłego roku.

Na zakończenie Starosta ponownie zwrócił się do gmin o aktywne włą-
czenie się w inicjatywę uruchomienia powiatowego magazynu zarządzania 
kryzysowego. Zaapelował też o pomoc dla obu szpitali. Zwrócił bowiem 
uwagę, że ochrona zdrowia i jej kondycja jest wspólną sprawą, a obecna 
sytuacja obu szpitali nie jest najlepsza.                                                  (BRZ)

Sylwia Markowska podczas indywidualnych spotkań nt. projektu „Pomysł na sukces”.
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Naukowiec pochodzący z Lubomi przeprowadził dla licealistów z I klasy tzw. Akademic-
kiej, a także dla uczniów szkół współpracujących z wodzisławskim liceum, tj. Gimnazjum Nr 1  
i Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim oraz Gimnazjum w Pszowie przeprowadził nietypową 
lekcję fizyki, podczas której praktycznie zaprezentował różnorakie prawa i teorie fizyczne. Mło-
dzież, którą zachęca się do podejmowania studiów w zakresie nauk ścisłych, miała więc okazję 
dowiedzieć się m.in. dlaczego w lusterkach spostrzegamy przedmioty jako odbicia i co się z tym 
wiąże, a także dlaczego samoloty muszą startować pod wiatr a nie z wiatrem.

Lekcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ gość zamiast zazwyczaj nudnej 
teorii za pomocą eksperymentów obrazował to, o czym mówił.                                            (BRZ)

Nietypowa lekcja fizyki „u Tischnera”
W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Inte-

gracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera 8 września gościł prof. dr hab. 
Janusz Wolny - wykładowca i prodziekan Akademii Górniczo - Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie.

prof. dr hab. Janusz Wolny - wykładowca i prodziekan Akademii 
Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podczas 

nietypowej lekcji fizyki.

Mimo, że program wczesnego wspomagania dzieci, u których zdiagnozo-
wano różne stopnie niepełnosprawności realizowany jest w placówce już od 
2007 roku, to jednak zajęcia odbywały się w różnych pomieszczeniach ośrodka. 
Teraz dzieci mogą korzystać z nowych pomieszczeń, które znajdują się na jed-
nym piętrze. 

22 września Tadeusz Skatuła, Starosta Wodzisławski oraz Beata Rączka, 
Dyrektor ZPSWR  dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Na potrzeby ośrod-
ka przystosowano pięć pomieszczeń. Otwarto salę zajęć indywidualnych z lu-
strem weneckim, minimieszkanie treningowe z kuchnią, sypialnią i pokojem 
gościnnym, salę ekspresji ruchowej z materacami i drabinkami, kącik zabaw 
tematycznych czy salę tzw. stymulacji polisensorycznej ułatwiającą usprawnie-
nie dzieci z dysfunkcją wzroku.

Otwarto ośrodek wczesnego wspomagania
W Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalida-

cyjnych w Wodzisławiu Śl. oficjalnie otwarto nowe pomiesz-
czenia ośrodka wczesnego wspomagania. 

Wraz z nowym rokiem szkolnym wczesnym wspomaganiem rozwoju zo-
stało objętych 52 dzieci z terenu powiatu wodzisławskiego. Najwięcej stanowi 
grupa dzieci z autyzmem. Pracuje z nimi 12 wykwalifikowanych nauczycieli. 

Minimieszkanie treningowe z kuchnią, sypialnią i pokojem gościnnym.

Pomoc dla strażaków 
i policjantów

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 28 
września 2011 r. podjął decyzję w sprawie wsparcia finanso-
wego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Zarząd przychylił się do prośby Komendanta Powiatowego Policji  
w Wodzisławiu Śląskim, Dariusza Ostrowskiego, i zdecydował o przekaza-
niu wodzisławskim policjantom kwoty 30 tys. zł. Zostanie ona przeznaczona 
na wymianę stolarki drzwiowej w siedzibie Komendy.

 Z kolei 14 września Zarząd Powiatu na wniosek Starosty Tadeusza 
Skatuły oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Wodzisławiu Śląskim, kpt. Marka Misiury, pozytywnie rozpatrzył proś-
bę wodzisławskich strażaków. W związku z tym Zarząd Powiatu wystąpi 
w miesiącu październiku br. do Rady Powiatu z inicjatywą uchwałodaw-
czą w sprawie udzielenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wodzisławiu Śl. pomocy finansowej w wysokości 51 tys. zł.  
Dzięki tym środkom wodzisławska komenda straży pożarnej wzboga-
ci się o sprzęt do ratownictwa wysokościowego. Zmodernizowany zo-
stanie także system łączności w Powiatowym Stanowisku Kierowania. 
Strażacy dzięki pomocy finansowej ze strony Powiatu Wodzisławskiego 
otrzymają skokochron na stelażu pneumatycznym oraz trójnóg ratow-
niczy z osprzętem, a także 5 radiotelefonów z osprzętem, stację zespo-
loną, moduły zdalnego sterowania oraz konsolę dyspozytorską.  
Wsparcie obu służb przez samorządy lokalne jest jednym z założeń Powiato-
wego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego, który został przyjęty na czerwcowej sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego.                                                             (BRZ)

Od października 
tańsze bilety PKS 

dla uczniów 

Aby skorzystać z tej promocji należy zwrócić się do dyrekcji szkoły, która 
powinna sporządzić listy chętnych i zebrać pieniądze. Specjalne bilety ulgowe 
zostaną następnie przez PKS w Raciborzu przekazane do szkół w celu ich roz-
dysponowania.

Uwaga te bilety promocyjne nie są dostępne w normalnej dystrybucji,  
tj. w kasie PKS lub u kierowcy. Tutaj za najtańszy bilet miesięczny dla uczniów 
trzeba zapłacić 40,80 zł.

W razie pytań lub wątpliwości dyrektorzy szkół mogą się kontaktować  
z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Wodzisławiu Śląskim.                                                                            (BRZ)

Od października Sta-
rostwo Powiatowe w 
Wodzisławiu Śl. i PKS  
w Raciborzu wprowadziły 
specjalne, znacznie tańsze 
bilety miesięczne. Ucznio-
wie szkół podstawowych  
i gimnazjów z terenu gmi-
ny Gorzyce, Lubomi i 
Godowa dojeżdżający do 
szkół autobusami mogą je 
kupić po promocyjnej ce-
nie zaledwie 20,40 zł!



www.powiatwodzislawski.pl

Wieści Powiatu Wodzisławskiego
Wrzesień 2011

6

 Lider Edukacji Zawodowej dla Technikum Nr 1 
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim zdobyło 

wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Lider edukacji zawodowej”. Szkoła biorąc 
udział w konkursie nie tylko zdobyła wyróżnienie „Lidera edukacji zawodowej”, ale 
otrzymała również w nagrodę zestaw multimedialny.

Konkurs o tytuł „Lidera edukacji zawodowej” skierowany jest do szkół prowadzących kształcenie za-
wodowe. W tym roku odbywał się on ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. 
Głównym celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół, które osiągają wysoką jakość i efektywność 
kształcenia zawodowego mierzonego nie tylko jako zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za-
wodowe, ale także sukcesy uczniów w konkursach zawodowych oraz dobrą współpracę z pracodawcami, in-
stytucjami rynku pracy i instytucjami naukowo-badawczymi. 14 września w siedzibie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów. W uroczystości wzięła udział dyrektorka 
szkoły Danuta Mielańczyk, której towarzyszył Zdzisław Tomiczek – uczeń trzeciej klasy Technikum i jedno-
cześnie przewodniczący Samorządu Szkolnego, stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłosiło się 212 szkół w 15 obszarach kształcenia. Powołana przez 
Ministra Edukacji Narodowej Komisja konkursowa przyznała w sumie 11 nagród pierwszych w 11 obszarach 
zawodowych; 9 nagród drugich; 8 nagród trzecich; 11 wyróżnień. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Wodzisławiu Śląskim jest jedyną szkołą w naszym powiecie, i jedną z pięciu z województwie 
śląskim, która w tym roku otrzymała ten zaszczytny tytuł.                                                                       (WSR)

Dyrektorka szkoły Danuta Mielańczyk wraz z uczniem 
III klasy Technikum Zdzisławem Tomiczkiem.

Po pierwsze pamiętaj, że dokonując rejestracji 
akceptujesz regulamin portalu, który powinien być 

dostępny po kliknięciu na podkreślony link „regulamin”. Niestety wielu  
z nas często w ogóle nie czyta regulaminów, ich treść jest zazwyczaj długa, 
pisana językiem niezrozumiałym nawet dla prawników, co skutecznie może 
zniechęcać do lektury. Po jakimś czasie, gdy zapomnieliśmy już o rejestracji, 
otrzymujemy jednak informację o niezapłaconym rachunku. W dodatku za-
płata nie jest za pobrany materiał, a za samą czynność rejestracji. W Interne-
cie można znaleźć mnóstwo wpisów ostrzegających o konkretnych stronach 
działających w ten sposób.

Jak się bronić w takiej sytuacji?
Przed zarejestrowaniem przeczytaj uważnie treść regulaminu, szcze-

gólnie szukaj zapisów stwierdzających zawarcie umowy, jej charakter (np. 
umowa o dostarczanie usługi) i skutki np. obowiązek zapłaty. W regulami-
nie powinna znajdować się informacja o możliwości odstąpienia od umowy  
z podaniem terminu do odstąpienia, wzoru i wymaganej formy oświadcze-
nia o odstąpieniu od umowy oraz adres pocztowy lub inną formę kontaktu 
do przedsiębiorcy prowadzącego portal internetowy, na który należy wysłać 
oświadczenie. Zazwyczaj termin do odstąpienia od umowy wynosi 10 dni 
od daty jej zawarcia lub sprzedaży towaru. Najpewniej jest wysłać stosowne 
oświadczenie na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Do 
zachowania dziesięciodniowego terminu do odstąpienia liczy się data nada-
nia oświadczenia.

Co robić, gdy już się zarejestrowałeś i otrzymałeś wezwanie do zapłaty za 
rzekomo bezpłatne usługi?

W tym przypadku możliwych jest kilka rozwiązań biorąc pod uwagę 
m.in. wiek osoby rejestrującej się, prawdziwość danych osobowych poda-
nych przy rejestracji, zapewnienie przedsiębiorcy o bezpłatności usługi, 
otrzymanie lub brak pisemnego potwierdzenia postanowień zawartej umowy 
z informacją o odstąpieniu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie interneto-
wej www.uokik.gov.pl przypomina, co zrobić w w/w sytuacjach gdy:

Kącik porad konsumenckich - Uwaga na reje-
strację w Internecie. Możesz zawrzeć umowę 

nawet o tym nie wiedząc!
Początek roku szkolnego oznacza większe zainteresowanie szukaniem informacji w Internecie. Zazwy-

czaj różnego rodzaju materiały tekstowe, zdjęcia, filmy itp. są ogólnodostępne. Jednak coraz częściej można 
trafić na strony, które zapraszają do skorzystania z bogatej bazy danych dopiero po zarejestrowaniu się. 
Aby uniknąć przykrych (i kosztownych!) niespodzianek zanim się zarejestrujesz najpierw sprawdź na co 
wyrażasz zgodę.

• zawarłeś umowę, ale nie zacząłeś ściągać plików – jeżeli przed za-
warciem umowy przedsiębiorca poinformował cię o prawie do od-
stąpienia od niej, możesz to zrobić bez podawania powodu w ciągu 
10 dni od momentu jej zawarcia. Powinieneś wysłać przedsiębiorcy 
oświadczenie na piśmie, w którym informujesz o odstąpieniu od umo-
wy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Nie trzeba przy tym podawać powodu. Przedsiębiorca nie ma 
prawa pobierać od nas jakichkolwiek opłat za odstąpienie od umowy!

• zawarłeś umowę, której warunki nie zostały potwierdzone na piśmie 
i nie ściągałeś plików – prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się 
wówczas z 10 dni do trzech miesięcy;

• zawarłeś umowę, ale na podstawie nieprawdziwych informacji, np. 
reklamy czy danych na stronie internetowej przedsiębiorcy – na pod-
stawie kodeksu cywilnego możesz uchylić się od skutków złożonego 
pod wpływem błędu oświadczenia woli bez konsekwencji w ciągu 12 
miesięcy. W takim przypadku należy wysłać przedsiębiorcy informację 
o uchyleniu się od skutków zawartej umowy, powołując się na to, że 
została ona zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informa-
cji;

• jesteś niepełnoletni i rejestrując się skłamałeś co do swojego wieku, 
a sprzedawca żąda zapłaty za produkt lub usługę – jeżeli twój rodzic 
lub opiekun nie wyraził zgody na transakcję, z tak zawartej umowy po-
winien zrezygnować, o czym należy niezwłocznie powiadomić przed-
siębiorcę.

• pamiętaj, w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę  
w związku z np. podaniem nieprawdziwych informacji czy pobieraniem 
plików może on wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do sądu 
przeciwko użytkownikowi, osobom niepełnoletnim lub ich opiekunom. 
(Do opracowania powyższego tekstu wykorzystano materiały UOKIK  
www.uokik.gov.pl)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Dariusz Kalemba
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Choroby układu krążenia są 
główną przyczyną zgonów w Polsce 
i na świecie. Niewłaściwe odżywia-
nie się prowadzące do otyłości, mała 
aktywność ruchowa, palenie papie-
rosów, picie alkoholu oraz stres to 
czynniki najbardziej wpływające na 
rozwój chorób układu krążenia. Ba-

dania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nie-
prawidłowości i podjęcie leczenia.

W ramach programu wykonywane są m.in.: profilaktycznego badania ukła-
du krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi.  
W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą dia-
gnostykę. 

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka znaj-
dujących się na liście lekarza POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej 
chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia. Uprawnionymi 
do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby będące w danym roku 
kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostatnich pię-
ciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których 
nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w każdym zakładzie 
opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w za-
kresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wystarczy zgłosić się osobiście 
lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne .Jeśli osoba 
nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnych badań 
w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza 
specjalisty, który na badania wyda skierowanie.

W ostatnich latach systema-
tycznie wzrasta średni wiek kobiet 
rodzących. W przypadku kobiet 
rodzących po 35 roku życia wzra-
sta ryzyko wystąpienia wad wrodzonych lub patologii płodu, uwarunkowanej 
abberacją chromosomalną. Określenie ryzyka wystąpienia abberacji chromo-
somowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży 
pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już 
w czasie życia płodowego. Pozwala również rodzicom dziecka przygotować 
się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego 
urodzeniu.

W ramach programu wykonywane są m.in.: badania nieinwazyjne: USG pło-
du; badania biochemiczne: oznaczenia w surowicy krwi; komputerowa ocena 
ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych; porada genetyczna. 
W przypadku wykrycia niepokojących zmian u pacjentki, kierowana jest ona 
na dalszą diagnostykę w ramach programu, gdzie wykonywane są procedury 
inwazyjne pod kontrolą, USG i badania genetyczne. W przypadku konieczności 
wykonywania dalszej diagnostyki pacjentka kierowana jest do ośrodka specja-
listycznego poza programem.

Program skierowany jest do kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia lub obcią-
żonych występowaniem chorób genetycznych w rodzinie.Na badania wykony-
wane w ramach programu w placówkach, które podpisały z NFZ umowę na jego 
realizację, powinien skierować kobietę lekarz prowadzący ciążę.

Zapoznaj się z bezpłatnymi programi 
profilaktycznymi 

Jaskra jest ciężkim schorzeniem okuli-
stycznym, będącym jedną z głównych przy-
czyn ślepoty na świecie. Dotyczy obu oczu. 
Schorzenie nieleczone zawsze prowadzi do 
nieodwracalnej utraty wzroku. Według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia, obejmuje ona 

15% wszystkich zarejestrowanych przypadków ślepoty. Przyjmuje się, że na 
jaskrę choruje ok. 70 milionów ludzi na świecie, a do roku 2000 niemal 7 milio-
nów straciło wzrok z powodu jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego. Wczesne 
wykrycie choroby, jej prawidłowe monitorowanie i leczenie pozwala zachować 
użyteczną ostrość wzroku. 

W ramach profilaktyki lekarz okulista wykonuje badanie okulistyczne 
przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną 
tarczy nerwu wzrokowego, badanie ciśnienia śródgałkowego oraz badanie kąta 
przesączenia. Następnie lekarz podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępo-
wania (wdrożenie odpowiedniego leczenia w razie potrzeby oraz ewentualne 
skierowanie do dalszego leczenia). 

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 35 roku życia (przy 
określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). W programie nie 
mogą wziąć udziału osoby, które były diagnozowane w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy w kierunku jaskry, lub u których już wcześniej wykryto jaskrę. Badania 
przesiewowowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry można wykonać we 
wszystkich poradniach okulistycznych, które podpisały umowę z NFZ.

Gruźlica jest chorobą zakaźną, w przy-
padku której chory podczas kaszlu, kichania, 
odksztuszania, głośnego śmiechu, mówienia 
wydala prątki gruźlicy i zaraża osoby znajdu-
jące się w jego otoczeniu. Jeden nie leczony 
chory zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 
15 osób. Występowanie gruźlicy związane jest z warunkami bytowania: życia 
(mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby  
u zakażonego jest osłabienie sił organizmu, które bardzo często spowodowane 
jest niedożywieniem i złymi warunkami mieszkaniowymi. Czynnikami sprzy-
jającymi zachorowaniu są również m. in.: cukrzyca, zakażenie HIV, choroby 
krwi, choroby nowotworowe, pylica płuc, schyłkowa niewydolność nerek. 
Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo prowadzone lecze-
nie chorego, sprawia, że już po miesiącu pacjent nie zaraża otoczenia.

W ramach programu wykonywany jest wywiad w kierunku gruźlicy oraz 
edukacja zdrowotna pacjenta. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent 
kierowany jest na dalszą diagnostykę i leczenie.

Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pie-
lęgniarki poz, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej 
gruźlicy, w szczególności do osób, które miały kontakt z chorym, lub osób które 
maja trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie cho-
roby.

Jeżeli na podstawie badania świadczeniobiorca nie zakwalifikował się do 
dalszej diagnostyki lub nie została rozpoznana u świadczeniobiorcy gruźlica 
ponowne badanie w kierunku gruźlicy w ramach programu wykonuje się po 
upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.

Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w każdym zakła-
dzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń 
w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Wystarczy zgłosić się 
osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. 

(WSR, WZ) ( Przygotowano na podstawie materiałów z NFZ Katowice)

Program profilaktyki 
chorób układu 
krążenia

Program badań pre-
natalnych

Program wczesnej 
diagnostyki i leczenia jaskry

Program profilaktyki 
gruźlicy
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OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙ OGŁOSZENIA ∙  OGŁOSZENIA
» Wodzisławskie Centrum Kultury informuje, że od niedzieli 2 października rozpoczyna kolejną edycję międzynarodowego festiwalu pn. Jesienne Koncerty Organowe, które odby-

wać się będą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śl. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl 
• niedziela 9 października godz. 18.30 - Joachim Grubich (Kraków). W programie m.in. J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, F. Liszt (wstęp bezpłatny)
• niedziela 16 października godz. 18.30 - Humberto Salvagnin (São Paulo/Genewa). W programie m.in. J.S. Bach, M.E. Bossi, F. Peeters ( cena biletu 10 zł)
• niedziela 23 października godz. 18.30 - Beppino Delle Vedove (Udine, Włochy). W programie m. in. F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, M. Rege (cena biletu 10 zł)

» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza w dniach 14-16 października na wystawę kanarków i ptaków egzotycznych. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl.

» Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza 29 października o godz. 17.00 i 19.30 na spektakl Teatru Capitol pt. „Nigdy się nie zakocham” w wykonaniu duetu aktorskiego: Grazyna 
Wolsczak – Piotr Gasowski. Szczegóły na www.wck.wodzislaw.pl 

» Poczta Polska ułatwi osobom niepełnosprawnym udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych. W przypadku tej grupy kodeks wyborczy dopuścił możliwość głosowania za 
pośrednictwem pocztowego operatora publicznego (którym jest Poczta Polska S.A.). Szczegóły na stronie www.poczta-polska.pl 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE DLA
MIESZKAŃCÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO!

SIEDZIBY BIUR BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

1) Towarzystwo Miłośników Rydułtów, ul. Traugutta 289, Rydułtowy, nr tel. 32/ 414-00-66

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałowa 30,  Wodzisław Śląski, nr tel. 32/ 455-60-59

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

4) Urząd Gminy Mszana, ul. 1Maja 81, Mszana, nr tel. 32/ 451-16-71 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

1) Udzielanie informacji o przysługujących obywatelom uprawnieniach oraz możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie:

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

Bezpłatne porady są świadczone w ramach projektu „Świadomy obywatel”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 
5.4.2. - Rozwój dialogu obywatelskiego.  Porady będą udzielane do grudnia 2013r.

ZAPRASZAMY!
www.swiadomy-obywatel.pl

INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI 
GRUNTÓW I ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA OBRĘBU RYDUŁTOWY GÓRNE MIASTA RYDUŁTOWY 
STAROSTA WODZISŁAWSKI informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3 w poko-
ju 011 w terminie: od 5 października do 25 października 2011 roku w godzinach od 8:00 do 14:00  zostanie wyłożony do wglądu zaintereso-
wanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów – informatyzacja części 
kartograficznej oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Rydułtowy obręb Rydułtowy Górne” obejmującego również  aktualizację 
użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych. Więcej informacji na www.powiatwodzislawski.pl
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W trakcie „Lekcji” która trwa-
ła bez przerwy od 12 września do 
14 września, uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych wzięli udział 
m.in. w debacie oksfordzkiej dot. 
Śląska, a także spotkali się z wie-
loma interesującymi osobistościa-
mi świata kultury, nauki i polityki. 
Uczniów odwiedzili m.in. były 

dyrektor szkoły, obecnie poseł na Sejm, Ryszard Zawadzki, a także Przewodni-
czący Rady Powiatu Wodzisławskiego, Eugeniusz Wala.

Najdłuższa lekcja języka polskiego 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Ślą-

skim w związku ze zmniejszającą się liczbą uczestników oraz 
w trosce o zdrowie uczniów biorących udział w „Najdłuższej 
lekcji języka polskiego”, będącej próbą pobicia rekordu Gu-
innessa podjąło decyzję o przerwaniu przedsięwzięcia w 49 
godzinie jego trwania.

Wydarzenie zorganizowano w ramach Edukacji Regionalnej Unii Europej-
skiej: „Wszystko kim jestem – Tobie zawdzięczam…” Honorowy patronat nad 
projektem objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. inż. 
Jerzy Buzek. Z kolei patronat naukowy objęły Górnośląska Wyższa Szkoła Pe-
dagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Polskie Towarzystwo 
Historyczne oraz Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Rekordu nie pobito, ale młodzież jest bogatsza w wiedzę na temat swojej 
małej ojczyzny. Pani Maria Kopsztejn, pomysłodawca całego przedsięwzięcia 
zapewniła uczniów, że w przyszłym roku ponowią próbę bicia rekordu.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niełatwym 
wydarzeniu za ogromne zaangażowanie w upowszechnianie historii i kultury 
naszego regionu. 

Wspomnieć należy, że w tym roku wyszła przepiękna publikacja redagowa-
na m.in. przez Marię Kopsztejn pt. „Wybrane zagadnienia nauczania papieskie-
go bł. Jana Pawła II inspiracją dla śląskich rozważań”. Publikacja ta pomaga 
przybliżyć sylwetkę Wielkiego Papieża Polaka oraz ukazuje jak ważne miejsce 
w jego sercu zajmowała Śląska Ziemia.                                                     (WSR)

Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Wodzisławiu Śląski. W turnieju wzięły udział drużyny reprezentujące strażaków z gmin 
Mszana, Gorzyce, Lubomia, a także z Rydułtów, reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej z Komendy 
Powiatowej oraz strażacy z zaprzyjaźnionej Zavady – Petrovic.

Zwycięzcami turnieju okazali się strażacy z Gorzyc, którzy w finale pokonali kolegów z Lubomi. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna z Mszany.

W imieniu Starosty Wodzisławskiego puchar zwycięskiej drużynie wręczył Wicestarosta Dariusz Prus. 
     Wyniki turnieju: Ćwierćfinały:  Rydułtowy – Lubomia 1:4 , Drużyna PSP Wodzisław Śl. – Godów 0:0 
k. 1: 4 , Gorzyce – Zavada-Petrovice 2:0, Mszana – wolny los, Półfinały: Mszana – Lubomia 0:1, Godów 
– Gorzyce 0:0 k. 1:3, O 3 miejsce: Mszana – Godów 0:0 k. 3:0, Finał: Lubomia – Gorzyce 0:1. (WSR)

Strażacy z Gorzyc najlepsi w turnieju 
o puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

Na boisku „Polonii” Łaziska 10 września odbył się Turniej Piłki Nożnej Stra-
żaków o Puchar Starosty Wodzisławskiego. 

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wodzisławiu Śląskim – kpt. Marek Misiura. W zawodach wzięło udział 21 drużyn pożar-
niczych z terenu powiatu wodzisławskiego, które zwyciężyły w zmaganiach zorganizowanych 
wcześniej na szczeblu gminnym, a także zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych. 

Młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców rywalizowały w dwóch konkurencjach: rozwi-
nięciu bojowym oraz sztafecie 400m z przeszkodami, natomiast dorośli próbowali swoich sił 
w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Wszyscy zawodnicy podeszli do zawodów  
z wielkim zaangażowaniem. U wszystkich można było zaobserwować sprawność i łatwość wy-
konywania tak trudnego zadania. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplo-
my. W grupie mężczyzn najlepsi okazali się strażacy z Krzyżkowic, których dwie reprezenta-
cje zajęły I i II miejsce. Wśród kobiet bezkonkurencyjne były członkinie OSP ze Skrzyszowa.  
W grupie młodzieży męskiej zwyciężyli młodzi adepci pożarnictwa z Syryni, a w grupie dziew-
cząt – reprezentacja OSP w Gorzycach.                                                                               (WSR)

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze za nami
W sobotę 17 września na stadionie Klubu Sportowego „Naprzód” Rydułtowy odbyły się powiatowe zawody sportowo – po-

żarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

MDP Dziewczęta
I miejsce – OSP Gorzyce
II miejsce – OSP Zawada
III miejsce – OSP Lubomia

Jerzy Szkatuła, Dariusz Prus, Milan Mencner, Jan Surma.

Grupa „A” (męskie drużyny pożarnicze)
I miejsce – OSP Krzyżkowice II
II miejsce – OSP Krzyżkowice I
III miejsce – OSP Skrzyszów 

Wyniki: 

Grupa „C” (kobiece drużyny pożarnicze)
I miejsce – OSP Skrzyszów
II miejsce – OSP Lubomia
III miejsce – OSP Połomia

MDP Chłopcy
I miejsce – OSP Syrynia
II miejsce – OSP Kokoszyce
III miejsce – OSP Gorzyce

Wręczenie pucharów 
laureatom powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Zmagania drużyn podczas zawodów.
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Ponad 500 osób tańczyło i słuchało bluesa
Ponad 500 uczestników bawiło się na VI Festiwalu „Blues 

dla niepełnosprawnych”, który odbył się 16 września w Wiej-
skim Domu Kultury w Czyżowicach.

 Do udziału w tegorocznej imprezie zgłosiło się 19 ośrodków nie tylko z te-
renu powiatu wodzisławskiego, ale również z takich miejscowości jak: Kędzie-
rzyn – Koźle, Knurów, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory. – To rekord  
w dotychczasowej historii bluesa – cieszył się Starosta Tadeusz Skatuła.

Dla wszystkich uczestników tegorocznej edycji wystąpił Robert Lubera z ze-

Uczestnicy bluesa podczas koncertu zespołu NIE-BO.

Tegoroczna trasa rajdu prowadziła z Wodzisławia Śl. przez Czyżowice, 
Gorzyczki, Uchylsko, Olzę, Odrę, Bluszczów do Parku Leśnego a w Rogo-
wie, gdzie uczestnicy wzięli udział w transgranicznym pikniku integracyj-
nym.

Na stracie uczestników rajdu powitał Eugeniusz Wala, Przewodniczący 
Rady Powiatu, który  punktualnie o 10:00 wraz z cyklistami wyruszył spod 
wodzisławskiego stadionu. Do pokonania mieli trasę liczącą ok. 29 km., 
która dostosowana była zarówno dla amatorów turystyki rowerowej, jak  
i weteranów tej formy spędzania wolnego czasu. Podczas wcześniej zaplano-
wanych postojów w obrębie kilku zabytkowych kapliczek na terenie gminy 
Gorzyce, uczestnicy wysłuchali miniprelekcji krajoznawczych dotyczących 
historii tej części ziemi wodzisławskiej. W Olzie grupa polskich cyklistów 
spotkała się z grupą gości z Czech, na czele której stał místostarosta Bogu-
mina – jadący od początku rajdu Lumír Macura.  Na metę, która usytuowana 
była w Parku Leśnym w Rogowie wszyscy dotarli uśmiechnięci i nie zmę-
czeni, mimo iż przedział wiekowy był bardzo rozpięty. Najstarszy uczestnik 
rajdu, który zgłosił się do biura zawodów miał 82 lata, a najmłodszy, który 
samodzielnie przejechał trasę – 6 lat. Dzielnych rowerzystów przywitał Sta-
rosta Tadeusz Skatuła, który zachęcił wszystkich do udziału w dalszej części 
imprezy czyli wspólnym pikniku transgranicznym. Podczas pikniku każdy 
chętny mógł wziąć udział m.in. w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych 
zarówno drużynowych jaki i indywidualnych. Był rzut  oponami do celu czy 
też przeciąganie liny. Trzeba przyznać, że rywalizacja polsko -czeska była 
bardzo zacięta jednak po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że 
wygrała drużyna z Polski.

Podczas całej imprezy nad bezpieczeństwem uczestników czuwali Stra-
żacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie, policjanci, służba 
medyczna oraz członkowie Sekcji Turystyki Rowerowej “Koło” przy TPP  

Rekordowa liczba 
rowerzystów przejechała 

przez powiat
W piękny słoneczny dzień, 25 września odbył się Powiato-

wy Rajd Rowerowy połączony z trans granicznym piknikiem 
integracyjnym w ramach projektu „Rowerem po pograniczu” 
. Niedzielny wyścig, który miał charakter wyłącznie rekreacyj-
ny na starcie zgromadził rekordową liczbę cyklistów – prawie 
400 osób. W rajdzie po raz pierwszy uczestniczyli także miesz-
kańcy Bogumina, a to za sprawą współpracy nawiązanej z tym 
miastem przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Grupa uczestników rajdu 

podczas pokonywania trasy.

Krótka przerwa 
na zebranie sił.

Zbiorowe zdjęcie 
na mecie rajdu w Rogowie.

w Pszowie z Pawłem Kowolem na czele.
Organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Wodzisła-

wiu Śląskim, zaś partnerem – Urząd Miasta Bogumin (Republika Czeska). 
Zadanie realizowane było w ramach projektu pt. ”Rowerem po pograniczu” 
Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa.                                                                                                   (WSR)

społem NIE-BO, którego muzycy  współpracują z takimi artystami jak: Robert 
Gawliński, Grzegorz Turnau, Artur Gadowski, zespołami: Lombard, Brathanki 
czy Róże Europy. Zespół dał fantastyczny prawie dwugodzinny koncert.

Druga gwiazdą, która zagrała podczas  koncertu był Mr Blues. Zespół zali-
czany jest do czołówki polskiego bluesa.  Rocznie daje kilkadziesiąt koncertów 
w klubach muzycznych w całej Polsce  oraz na dużych  imprezach bluesowo 
– rockowych. W Czyżowicach wykonali zarówno swoje utwory autorskie, jak  
i znane standardy muzyki bluesowej.

Organizator imprezy, którym było Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 
Śląskim, zapewnił 
wszystkim uczestni-
kom słodki poczęstu-
nek, a o dobrą zabawę 
i bezpieczeństwo osób 
niepełnosprawnych 
zadbała grupa wolon-
tariuszy z II Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Wodzisławiu Ślą-
skim.                                   

                   (WSR)
Starosta Tadeusz Skatuła podczas koncertu Blues dla 

niepełnosprawnych


