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Przypominamy, że Powiat Wodzisławski ma swój profil na facebooku. Gorąco zachęcamy do „polubienia” nas oraz 
systematycznego odwiedzania strony. Codziennie udostępniamy nowe informacje, zapowiedzi imprez, informujemy 
o najważniejszych inwestycjach w powiecie, zamieszczamy komunikaty dotyczące pracy starostwa itp. Zapraszamy na nasz 
„fanpage” oraz stronę internetową www.powiatwodzislawski.pl. Pisz, komentuj i udostępniaj!
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Zarządzanie urzędem, jakim jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, to zadanie bardzo złożone. Z jednej strony,  to zestaw za-
dań publicznych, które są realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu,  z drugiej strony to struktura organizacyjna, która te zadania reali-
zuje. Wysoka jakość usług świadczonych przez Starostwo na rzecz mieszkańców Powiatu nie jest zatem dziełem przypadku. Aby sprostać 
wymaganiom konieczne jest konsekwentne wdrażanie nowoczesnych metod  i narzędzi zarządzania organizacją. Współczesna wiedza  
z tego  zakresu  pozwala na takie zorganizowanie  pracy urzędu, aby wysoka jakość usług była stałą jego właściwością. Naszym celem 
jest wzorzec administracji publicznej zorientowanej na dobrą obsługę klienta, opierającej się na czytelnych procedurach podejmowania 
decyzji oraz sprawnej organizacji pracy, wykonywanej przez kompetentny personel. Rozpoczynamy cykl „Poznaj swój urząd”, którym 
przybliżymy Państwu pracę i funkcjonowanie poszczególnych wydziałów oraz biur Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. W ko-
lejnych numerach „Wieści Powiatu Wodzisławskiego” będziemy prezentować działalność poszczególnych komórek Starostwa, sprawy, 
które można za ich pośrednictwem załatwić, godziny przyjmowania petentów, wymagane dokumenty, itp. Naszą intencją jest spełnianie 
oczekiwań i potrzeb mieszkańców powiatu oraz stworzenie modelu przyjaznej dla klienta administracji. Na początek przedstawiamy 
siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

DRODZY CZYTELNICY, MIESZKAŃCY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO!

GŁÓWNA SIEDZIBA PRZY UL. BOGUMIŃSKIEJ 2
KANCELARIA

TEL: (32) 453 97 10, FAX: (32) 453 97 12
SEKRETARIAT STAROSTY

TEL: (32) 453 97 13
SEKRETARIAT WICESTAROSTY

TEL: (32) 453 97 16 
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

W  tym budynku urzędują: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, 
Skarbnik, Biuro Rady i Zarządu, Biuro Prawne, Wydziały: Finan-
sowo-Budżetowy, Gospodarki Nieruchomościami, Organizacyj-
no-Administracyjny, Administracji Architektoniczno-Budowla-
nej, Służba BHP

GODZINY PRACY
STAROSTWA POWIATOWEGO

• Obsługa Klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu: 
od poniedziałku do środy: 8:00-15:00; 
czwartek: 8:00-17:00; piątek: 8:00-13:00
• Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz godziny  

od poniedziałku do środy: 7:30-15:00, czwartek 7:30-
17:00, piątek: 7:30-13:30
• Godziny  pracy w pozostałych komórkach organizacyjnych: 

od poniedziałku do środy: 7:30-15:30;  
czwartek: 7:30-17:00, piątek: 7:30-14:00

Starosta przyjmuje strony w każdą środę
w godz. od 13:00 do 16:00

BUDYNEK PRZY UL. PSZOWSKIEJ 92A
II KANCELARIA

TEL i FAX: (32) 453 99 69
SEKRETARIAT CZŁONKA ZARZĄDU

TEL: (32) 412 09 85
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

TEL: (32) 412 09 00, FAX: (32) 412 09 01 
W tym budynku urzędują: Członek Zarządu, Pełnomocnik ds. Za-
rządzania Jakością, Wydziały: Komunikacji i Transportu, Oświaty, 
Infrastruktury Technicznej, Zdrowia i  Polityki Społecznej, Oby-
watelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzyso-
wego, Strategii i Rozwoju Powiatu, Ochrony Środowiska, Rzecznik 
Konsumentów, Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Paszportowe, 
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Biuro Informatyki

BUDYNEK PRZY  
UL. MENDEGO 3

WYDZIAŁ GEODEZJI 
I POWIATOWY 

OŚRODEK 
DOKUMENTACJI 
GEODEZYJNEJ I 

KARTOGRAFICZNEJ

Ewidencja Gruntów – wydawanie wypisów i wyrysów
 – pok. 010 – parter, TEL: (32) 453 97 67

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
– wydawanie kopii map – pok.002 – parter,

TEL: (32) 453 97 75, FAX: (32) 453 97 72 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

– pok.006 – parter, TEL: (32) 453 97 11
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W kwietniu odbyła się już siedemnasta w tej kadencji sesja Rady Powia-
tu Wodzisławskiego. Została ona poświęcona sytuacji na  lokalnym ryn-
ku pracy. Z tego powodu informację o realizacji zadań w zakresie prze-
ciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, będącą 
równocześnie sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w 2011 r., przedstawiła dyrektor urzędu Anna Słowińska – Plewka. Radni 
zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy 
Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.”, a także pod-
jęli uchwały w zakresie określenia przystanków i przepisów porządkowych 
w powiatowym regularnym przewozie osób. Rada Powiatu określiła po-
nadto zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w spra-
wach ważnych dla powiatu, a  także tryb powoływania oraz organizacji 
i działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.
Powiatowi radni zapoznali się również z oceną zasobów pomocy spo-
łecznej przeprowadzoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wodzisławiu Śl. w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i de-
mograficznej. Podczas sesji sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu złożył 
Radzie Starosta Tadeusz Skatuła. W kwietniu odbyło się pięć posiedzeń 
Zarządu. Wśród ważniejszych decyzji podjętych w  tym czasie należy 
wymienić m.in. wybór Bożeny Capek na stanowisko dyrektora ZOZ-
-u w Wodzisławiu Śl., udzielenie dotacji dla klubu sportowego „Moby 
Dick” na organizację w Wodzisławiu Śl. Mistrzostw Świata w Hokeju 
Stołowym, wsparcie finansowe Festiwalu Pieśni Maryjnej i Przeglądu 
Zespołów Tanecznych w  Pszowie czy zamiar wybudowania podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. Ponadto Zarząd Powiatu ogłosił 
konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z  zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeznaczając na 

ten cel kwotę 100 tys. zł, a  także zawarł umowę z  Zakładem Karnym 
w Jastrzębiu-Szerokiej, dzięki której podobnie jak w zeszłym roku osa-
dzeni w tym zakładzie będą nieodpłatnie pracować przy remontach 
i  utrzymaniu powiatowych dróg. Zarząd postanowił też ogłosić kon-
kurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Wodzisławiu Śl. Stało się tak w efekcie upłynięcia kadencji Teresy Ja-
kubiak dotychczas pełniącej tę funkcję. Zarząd wyraził również zgodę 
na dofinansowanie wykonania pochylni terenowej i kanalizacji deszczo-
wej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., gdzie 
wyremontowano dziedziniec zewnętrzny oraz na dokończenie budowy 
parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Gorzycach.

16 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Boguminskiej Staro-
sta Wodzisławski Tadeusz Skatuła i Prezes Zarządu Kompanii Węglowej 
S.A. Joanna Strzelec – Łobodzińska podpisali porozumienie w  sprawie 
współpracy w zakresie organizacji w powiatowych szkołach ponadgimna-
zjalnych klas kształcących przyszłych górników.
Od września już nie tylko uczniowie szkół zawodowych i techników po-
wiatu wodzisławskiego będą mieli zagwarantowaną pracę w  kopalniach 
Kompanii Węglowej. Gwarancjami zostaną objęci także wywodzący się 
z powiatowych szkół studenci kierunków górniczych, którzy ze średnią 4,5 
lub wyższą ukończą uczelnie wyższe oraz dodatkowo uczniowie kształcący 
się w zawodzie mechatronik. Tak więc zapewnioną pracę mają absolwenci 
Zespołu Szkół Zawodowych w  Wodzisławiu Śl. i  Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w  Radlinie na kierunkach: technik górnictwa podziem-
nego, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, górnik 
eksploatacji podziemnej, elektryk, ślusarz oraz monter maszyn i urządzeń 
górniczych. Dodatkowo od września uczniowie techników, którzy otrzy-
mają świadectwo z wyróżnieniem dostaną od Kompanii Węglowej S. A. 
nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł. Nagroda ta będzie wypłacana za 
każdy rok nauki. Kompania zadeklarowała również wsparcie szkół Powia-
tu Wodzisławskiego w zakresie kształcenia praktycznego i wyposażenia. 
Chodzi tutaj o doposażenie m.in. pracowni szkolnych czy wodzisławskiej 
sztolni. – Współpraca polega głównie na wykorzystaniu przez szkoły sprzętu, 
którym dysponują kopalnie. Nie ukrywam, że w przyszłości w grę wchodzi 
także doposażenie placówek w nowy sprzęt dydaktyczny – powiedział Piotr 
Rykala, wiceprezes Kompani Węglowej ds. Pracy. Satysfakcji z  podpisa-
nego porozumienia nie ukrywał Starosta Tadeusz Skatuła.  – Wielu mło-
dych ludzi zastanawiało się czy kontynuować naukę po ukończeniu szkoły 
ponadgimnazjalnej. Obawiali się o pracę. Stąd nasza determinacja i dąże-
nie do tego, by również absolwenci uczelni wyższych pochodzący z naszych 
szkół mieli zagwarantowaną pracę. Cenne są też deklaracje dotyczące dopo-

sażenia pracowni specjalistycznych – podkreślał Starosta, przypominając, 
że Powiat Wodzisławski jako pierwszy w Polsce reaktywował po zapaści 
lat 90. kształcenie na kierunkach górniczych. W powiecie wodzisławskim 
kształci się obecnie 604 uczniów, którzy mogą liczyć na gwarancję zatrud-
nienia w Kompanii Węglowej. Na całym Śląsku jest ich 3500, co oznacza, 
że Powiat Wodzisławski jest liderem w  tej dziedzinie. – To tutaj rozpo-
częliśmy współpracę ze szkołami i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni – po-
wiedziała  Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Kompanii Węglowej S. A. 
– W ubiegłym roku w naszych kopalniach zatrudniliśmy 5,5 tysiąca osób. 
Zależy nam na tym, aby były to osoby kierunkowo wykształcone. Dlatego 
współpraca z powiatem wodzisławskim jest dla nas bardzo ważna – dodała 
pani prezes, była wiceminister gospodarki. 

WIEŚCI Z SESJI I ZARZĄDU

POROZUMIENIE Z KOMPANIĄ WĘGLOWĄ ZAWARTE – BĘDZIE PRACA DLA STUDENTÓW

Obrady kwietniowej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

Na zdjęciu prezes Kompanii Węglowej, Joanna Strzelec-Łobodzińska i  Tadeusz 
Skatuła, Starosta Powiatu Wodzisławskiego

Powiat Wodzisławski zawarł porozumienie z największą firmą górniczą w Europie.
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W połowie maja sześcioosobowa delegacja przedstawicieli Powia-
tu Wodzisławskiego odwiedziła zaprzyjaźniony powiat Sörmland w 
środkowej Szwecji. Głównym punktem trzydniowej wizyty był udział 
w uroczystości jubileuszu 25 - lecia współpracy pomiędzy powiatami 
Sörmland i Recklinghausen (Niemcy), z którymi trójstronną umową 
jest związany także Powiat Wodzisławski. Ponadto podczas wizy-
ty odbyły się dwie konferencje, w trakcie których omówiono szereg 
ważnych kwestii i próbowano znaleźć najlepsze rozwiązania wspól-
nych problemów. Jednym z nich jest organizacja i finansowanie służ-
by zdrowia. Jak się bowiem okazało, mimo różnic dotyczącym zasad 
funkcjonowania placówek służby zdrowia, wszystkie samorządy łączy 
jedna wspólna kwestia: brak wystarczających środków przekazywa-
nych przez państwo na finansowanie ochrony zdrowia.
W ramach wizyty delegacje odwiedziły szpital Kullbergska sjukhu-
set w Katrineholm, a także oddaną w 2010 r. nowoczesną stację 
pogotowia ratunkowego w Nyköping, która zrobiła na gościach 
bardzo duże wrażenie swoją organizacją i wyposażeniem. Na za-
kończenie pobytu szefowie wszystkich trzech delegacji zaakcepto-
wali projekt planu dalszej współpracy na okres do 2013 r. Ustalo-
no w nim m.in., że następne spotkanie odbędzie się we wrześniu 
w Recklinghausen i zostanie poświęcone walce z przemocą w bli-
skich relacjach międzyludzkich, zaś kolejne – w maju 2013 r. w 
Wodzisławiu Śl. Podczas tego ostatniego omówione zostaną m.in. 
takie zagadnienia jak rola samorządów w kreowaniu sytuacji na 

rynku pracy, finansowanie zadań publicznych powiatów, a także 
zagadnienia z zakresu rozwoju górnictwa, energetyki ze źródeł od-
nawialnych oraz zmian w strukturze społecznej. Ostatnie spotka-
nie zaplanowano na jesień przyszłego roku, ponownie w powiecie 
Sörmland, gdzie omówiony zostanie temat dialogu interkulturo-
wego. Co ważne – ustalono, że wszystkie strony na organizację 
spotkań będą starać się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych.
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Od lewej: Starosta Powiatu Recklinghausen, Starosta Wodzisławski oraz Starosta 
Powiatu SÖrmland

Świętowanie strażacy rozpoczęli tradycyjnie od mszy św. w intencji 
wszystkich byłych i  obecnych funkcjonariuszy, druhów i  pracow-
ników cywilnych, którą odprawił dziekan dekanatu Wodzisław Śl., 
ks. prał. Bogusław Płonka. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce 
na dziedzińcu Komendy Powiatowej PSP, gdzie odbył się uroczysty 
apel. Udział w nim wzięli strażacy i pracownicy cywilni Komendy 
wraz z rodzinami, władze Powiatu, włodarze miast i gmin, poseł na 
Sejm Ryszard Zawadzki, przedstawiciele powiatowych straży, służb 
i inspekcji, strażacy – ochotnicy, a także delegacja czeskich straża-
ków z  Karwiny i  okolic.  Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
Komendant Powiatowy PSP, kpt. Marek Misiura, który dziękując sa-
morządom lokalnym za wsparcie, słowa szczególnego uznania skie-
rował do starosty Tadeusza Skatuły i powiatowych radnych, a także 
do burmistrz Kornelii Newy, którzy w ostatnich latach przeznaczyli 
spore środki na poprawę warunków funkcjonowania i wyposażenie 
Komendy. Z kolei goście dziękowali strażakom za ich bezinteresow-
ną służbę i ofiarność. W trakcie apelu funkcjonariusze zostali awan-
sowani na wyższe stopnie służbowe, odznaczeni oraz wyróżnieni 
okolicznościowymi medalami i dyplomami z okazji dwudziestolecia 
powołania Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy uhonorowali też 
osoby, które wspierają ich działalność. Wśród odznaczonych znaleź-
li się m.in. Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła, Przewodniczący 
Rady Powiatu Eugeniusz Wala, włodarze gmin powiatu, były wo-
dzisławski komendant straży pożarnej st.bryg. w stanie spoczynku 
Kazimierz Musialik, a  także szef Powiatowego Oddziału, będący 

równocześnie Viceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, dh Jerzy Szkatuła, 
komendanci Policji i Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śl.: podinsp. 
Krzysztof Justyński i Janusz Lipiński, a także ks. Bogusław Płon-
ka. Lista osób, które otrzymały awanse na wyższe stopnie służbowe 
dostępna jest na www.powiatwodzislawski.pl

STRAŻACY ŚWIĘTOWALI 20 ROCZNICĘ POWOŁANIA PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim 15 maja uroczyście obchodziła Dzień Strażaka. 
Tegoroczne obchody tego państwowego święta zostały połączone z uroczystościami związanymi z dwudziestą rocznicą 
powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Marek Misiura, komendant PSP w Wodzisławiu Śl. złożył gratulacje 
i podziękowania strażakom
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Najpierw były długie miesiące nauki, a następnie przyszedł czas na sprawdzanie wiedzy. Jak każdego roku, początek maja 
to dla maturzystów czas zweryfikowania swoich dotychczasowych wysiłków. Maturalna gorączka trwała około 3 tygodnie. 

W tym roku do egzaminu maturalnego w powiecie wodzisław-
skim przystąpiło 1162 młodych ludzi z  różnych typów szkół 
oraz 238 osób z lat ubiegłych – Najwięcej było w liceach, bo 552 
uczniów,  511 osób zdawało egzamin na zakończenie nauki w tech-
nikum, a 45 liceum profilowanego. Z kolei maturzystów uczących 
się w technikum i  liceum uzupełniającym było 54 – mówi Edyta 
Glenc, Naczelnik Wydziału Oświaty.
Abiturienci musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: 
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Eg-
zaminy z  tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie pod-
stawowym. Chętni zdawali je także na poziomie rozszerzonym. 
Maturzysta miał też możliwość wyboru do sześciu przedmiotów 
dodatkowych. Mógł je zdawać na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym. Maturzyści musieli zdać również dwa obowiązko-
we egzaminy ustne - z  języka polskiego i  języka obcego nowo-
żytnego. 
Egzamin maturalny jest bardzo stresującym przeżyciem dla każ-
dego młodego człowieka. O  wrażeniach po maturze opowiada 
nam Justyna Buchta, absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Wodzisławiu Śl. 
Jak możesz opisać ogólne wrażenia po maturze? Czy egzamin 
okazał się trudny?
Ogólnie maturę będę zawsze wspominać jako bardzo stresujący eg-
zamin, który waży na mojej dalszej przyszłości.  Jednak, gdy teraz 
patrzę na to z perspektywy czasu, widzę, że te wszystkie nerwy, nie-
przespane noce i stresy były niepotrzebne. Dla mnie ten egzamin to 
była w sumie tylko możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i siebie.
Jakie przedmioty zdawałaś na maturze? Który z nich sprawił ci 
najwięcej trudności?
Zdawałam tylko maturę obowiązkową, czyli język polski, język an-
gielski i matematykę. Najtrudniejszy, a może najbardziej stresujący 
okazał się ustny egzamin z języka polskiego i angielskiego. Obawia-
łam się konfrontacji z komisją, ale na szczęście nie było tak źle, jak 
sobie to wyobrażałam.
Jak wyglądały przygotowania do testów? Długo się uczyłaś?
Ogólnie przygotowywałam się do matury 4 lata w technikum, ale 
nauka pełną parą zaczęła się u mnie tydzień przed każdym z egza-

minów. Najgorszy był początek i ten okropny brak chęci do nauki, 
gdzie każde zajęcie było dobre, żeby tylko odłożyć książki na póź-
niej. Ale kiedy już zaczęłam się uczyć, to każda z poświęconych na 
naukę minut była wykorzystana do maksimum. Mam nadzieję, że 
to zaowocuje dobrymi wynikami z matury. 
Jak już wspomniałaś, matura to bardzo stresujący egzamin 
w życiu młodego człowieka. Czy miałaś jakieś swoje sposoby 
na stres? Jak sobie z nim poradziłaś?
Moim sposobem na stres okazał się duży kubek kawy i  coś słod-
kiego. To pomagało oderwać się na chwilkę od nauki, postawić 
mnie na nogi i dodać energii do dalszej pracy. W chwilach słabości 
i  zniechęcenia do książek, notatek zawsze mogłam liczyć na bli-
skich, którym udawało się zmobilizować mnie do pracy.
Justynie i innym maturzystom pozostało teraz cierpliwie czekać 
na wyniki z matur, które zostaną ogłoszone na koniec czerwca.

Uczniowie „Ekonomika” podczas egzaminu z matematyki
Fot. Jacek Bombor dzięki uprzejmości wodzislawslaski.naszemiasto.pl

MATURY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

Pan Marek wiersze pisze od trzech lat. Jego dorobek literacki liczy po-
nad 60 utworów, a jego pierwsze dzieło powstał po wizycie w komisie 
samochodowym. Jak sam przyznaje pisze w domu, w pracy, w wolnej 
chwili. Inspiracji mu nie brakuje bo pisać można o wszystkim. O czym 
są jego wiersze? – O rodzinie, o Janie Pawle II. Piszę też wiersze okolicz-
nościowe np. z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka czy przy okazji innych 
świąt – mówi autor wierszy, które ukazują się po polsku i w gwarze. Co 
ciekawe, teraz wiersz na rozpoczynające się Mistrzostwa został trochę 
przerobiony, dodano refren  i powstanie z niego utwór muzyczny. – 
Zadzwoniłem do kolegi z Rydułtów, który gra w zespole. Wspólnymi 
siłami nagraliśmy w studiu piosenkę a następnie teledysk do niej – zdra-
dza nam pan Marek. Czy piosenka pt. „Euro song” okaże się hitem? 
Tego dowiemy się już nie długo, gdyż będzie ją można usłyszeć jeszcze 
przed rozpoczynającymi się Mistrzostwami.
Wiersze pana Marka można przeczytać na www.marospoludnie.pl

Nad Polską jasno świeci już słońce, 
Już jedzie do nas kibiców tysiące. 
Jadą z daleka, z Europy całej 
Z wielkiego miasta, z wioseczki małej, 
By być z drużyną, by jej kibicować, 
Wspierać gorąco i dopingować. 
I my wesprzemy kadrę narodową 
Z każdym z Europy zagrać gotową. 
Szybką w ataku, skuteczną w obronie, 
My ją wesprzemy na każdym stadionie. 
Polska do boju, do boju Polska 
Wołają z Pomorza, wołamy ze Śląska. 
Mknijcie do przodu jak błyskawica, 
Nie bójcie się Ronaldo, nie bójcie Ibrahimowicza.

NAPISAŁ RYMOWANY WIERSZ NA EURO 2012
Mieszkaniec Pszowa-Krzyżkowic, Marek Fibic, specjalnie na zbliżające się w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
napisał wiersz, który stał się inspiracją do powstania utworu muzycznego.
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PALIĆ CZY NIE PALIĆ?

Wraz z nadejściem wiosny Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. odnotowuje zwiększoną ilość 
zgłoszeń pożarów suchej trawy na pastwiskach, łąkach czy też nie-
użytkach Dla wielu osób jest to tania, łatwa i skuteczna metoda 
na oczyszczanie \nieużytków rolnych czy pól po zbiorach. Należy 
także zdać sobie sprawę, że pożary traw, bądź też suchych pozosta-
łości roślinnych mogą zagrażać ludziom i zwierzętom. Ze względu 
na zagrożenie pożarowe, uciążliwość dymu oraz negatywny wpływ 
na środowisko – wbrew stereotypom - wypalanie łąk uznawane 
jest za szkodliwy przeżytek i na dodatek jest zabronione. Mówią 
o tym przepisy ustawy o ochronie przyrody, w której czytamy 
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
W związku z tym, każda osoba łamiąca zapisy tej ustawy podlega 
karze grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł, a nawet grozi aresz-
tem. Ponadto należy także pamiętać, że angażując strażaków do 
walki z pożarami traw opóźnia się ich wyjazd do innych zdarzeń, 
takich jak wypadki czy pożary zagrażające bezpośrednio zdrowiu 
czy też życiu ludzkiemu.
Co z paleniem liści i gałęzi na własnej posesji?
Mimo zakazu wypalania łąk czy też nieużytków rolnych, zdarza się 
jednak tak, że ludzie na swoich posesjach spalają zebrane liście lub 
pozostałości roślinne. Czy zatem właściciel nieruchomości może 
na własnej posesji spalić gałęzie i liście pozostałe np. po wycięciu 
drzew? 
O tym, czy w danej gminie wolno to robić mówią regulaminy 
utrzymania czystości i porządku. Należy jednak pamiętać, że na-
wet brak takiego zapisu nie jest podstawą do samodzielnego po-
zbywania się odpadów poprzez ich spalenie, gdyż sprzeciwiają się 
temu inne przepisy, np. przeciwpożarowe, prawo sąsiedzkie, czy 
ustawa o odpadach. 
Sprawdziliśmy w poszczególnych gminach powiatu wodzisław-
skiego co mówią na ten temat zapisy regulaminów. I tak w Wo-
dzisławiu Śl. odpady zielone np. skoszona trawa, liście, gałęzie i 
chwasty nie mogą być spalane. Powstające na terenie nieruchomo-
ści odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zie-
lone, mogą być kompostowane we własnym zakresie np. w przy-

domowym kompostowniku lub w ramach zawartej umowy należy 
przekazywać je przedsiębiorcy , albo też samodzielnie wywozić do 
kompostowni. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych we 
własnym zakresie należy jednak zgłosić u jednostki wywozowej 
oraz uwzględnić ten fakt w umowie. Podobnie sytuacja wygląda w 
Godowie, Pszowie, Radlinie, Rydułtowach, Marklowicach, Msza-
nie i w Gorzycach. Jednak w Gorzycach mieszkańcy posiadający 
kompostowniki muszą taki fakt zgłaszać w urzędzie gminy. Jedy-
nie w Lubomi regulamin dopuszcza spalanie pozostałości roślin-
nych powstających na terenie nieruchomości, o ile nie narusza to 
odrębnych przepisów. Oznacza to, że możemy spalać liście, o ile 
nie łamiemy przepisów przeciwpożarowych, nie palimy zbyt bli-
sko granicy sąsiada i nie zadymiamy go – tłumaczą w urzędzie. 
Warto jednak dodać, że z dniem 1 stycznia 2012 weszły w życie 
przepisy, nakładające na gminy nowe obowiązki w zakresie go-
spodarowania odpadami. Gminy do końca roku muszą opracować 
nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku, które zaczną 
obowiązywać w przyszłym roku. 

Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania życia ludzkiego w innym miejscu

W wyniku remontu strefy głównego wejścia do budynku szkoły, 
stare betonowe płyty zastąpiła granitowa kostka brukowa. Ponad-
to wykonano drogę dojazdową i powstały dodatkowe miejsca par-
kingowe. Na realizację tej inwestycji Starostwo Powiatowe wydało 
kwotę 110 tys. zł.
W najbliższych miesiącach remontu doczeka się także dziedziniec 
pomiędzy Zespołem Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. a Zespo-
łem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. Będzie to drugi etap 
inwestycji. W ubiegłym roku wyremontowano drogę dojazdową. 
Z kolei w tym roku powiększony zostanie plac pomiędzy budyn-
kami szkół. W wyniku prac, które zaplanowano na okres wakcji, 
powstaną dodatkowe miejsca postojowe, nowe ścieżki oraz za-
montowane zostanę ławki.

WYREMONTOWANO PLAC PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Plac przed głównym wejściem do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 
Wyszyńskiego przeszedł gruntowny remont.

Plac przed głównym wejściem do budynku II LO w Wodzisławiu Śl. po remoncie
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EURO 2012 – PRAWA KONSUMENTÓW

Już tylko kilka dni pozostało do rozpoczęcia Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej. Na co uważać kupując bilet na mecz, jakie prawa 
przysługują kibicom wybierającym się na mecz, kto może pomóc 
konsumentom w sporze z przedsiębiorcą w Polsce i na Ukrainie?
Masz bilet – jesteś szczęściarzem.
Bilety na mecze EURO 2012 były rozprowadzane w  drodze lo-
sowania za pośrednictwem specjalnej strony internetowej UEFA 
– Unii Europejskich Związków Piłkarskich i chociaż biletów ofi-
cjalnie brak, to można jeszcze je kupić na wolnym rynku. Oferty 
sprzedaży pojawiają się najczęściej w internecie na serwisach au-
kcyjnych czy ogłoszeniach lokalnych. Zgodnie z polskim prawem 
sprzedaż biletu z zyskiem jest wykroczeniem. Jak donoszą media 
sprzedający starają się omijać prawo najróżniejszymi sposobami, 
aby nie informować o żądanych cenach biletów, które są znacznie 
wyższe od nominalnych. Ciekawostką jest to, że UEFA zabrania 
odsprzedaży biletów na mecze EURO 2012 przez samych kibiców. 
Bilety na mecze są imienne i  należy brać pod uwagę możliwość 
wystąpienia problemów z wejściem na stadiony przez kibiców, któ-
rzy nie posiadają imiennych biletów. 
Prawa kibica na meczach EURO 2012 pod lupą UOKiK.
Kibicujących konsumentów na stadionach będzie obowiązywać 
regulamin organizatora UEFA na EURO 2012. Problem w  tym, 
że zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, re-
gulamin UEFA może zawierać niedozwolone klauzule umowne. 
Zastrzeżenia budzi aż dwadzieścia pięć zapisów, m.in. wyłączenie 
odpowiedzialności za opóźnienia w  dostawie biletów. Zdaniem 
UOKiK niedozwolone jest wyłączenie odpowiedzialności organi-
zatora we wszystkich zaistniałych sytuacjach, bowiem opóźnienie 
może nastąpić również na skutek okoliczności, za które ponosi od-
powiedzialność UEFA. 
Za niedozwolone uznano również postanowienie, które nie prze-
widuje wydania duplikatu biletu imiennego w  przypadku jego 
kradzieży lub zagubienia przez kibica. Zgodnie z  regulaminem 
organizatora wszystkie bilety są imienne, dlatego zdaniem Urzę-
du niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające intere-
sy konsumenta jest ograniczanie udziału w  wydarzeniu kibicom 
mogącym potwierdzić zakup. Organizator EURO zastrzegł moż-
liwość zmiany istotnych warunków umowy, czyli daty, godziny, 
lokalizację meczów, na które mogą wpłynąć nieprzewidziane oko-
liczności. Zdaniem UOKiK-i  organizator, nie precyzując katalo-
gu przypadków nieprzewidzianych okoliczności, pozwala sobie na 
ich dowolną interpretację. Jednocześnie przyznaje sobie prawo 
do jednostronnej zmiany umowy, również na niekorzyść konsu-
menta. Zgodnie z prawem zmiany mogą nastąpić tylko z ważnych, 

określonych jasno powodów. 
Postanowienie zobowiązujące 
konsumenta do zmiany wyku-
pionego miejsca na stadionie, 
jeżeli zostanie o  to poproszo-
ny, bez podania jakichkolwiek 
przyczyn, także zostało za-
kwestionowane przez UOKiK, 
ponieważ zajmowane miejsce 
(np. na stadionie) jest jed-
nym z  najbardziej istotnych 
warunków zawartej umowy. 
Kwestionowane postanowie-
nie regulaminu uprawnia 
organizatora do jednostronnej zmiany kontraktu bez podania 
przyczyny, co więcej bez przyznania kibicowi możliwości żądania 
odszkodowania. Klauzula mówiąca o tym, że spór między konsu-
mentem a UEFA zostanie rozstrzygnięty przed sądem w Szwajcarii 
zdaniem UOKiK jest postanowieniem niedozwolonym, ponieważ 
właściwym powinien być sąd ze względu na miejsce zamieszkania 
konsumenta, a nie siedzibę przedsiębiorcy.
UOKiK-u złożył pozew przeciwko UEFA do Sądu Ochrony Kon-
kurencji i  Konsumentów w  Warszawie z  żądaniem uznania po-
wyższych postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Postę-
powanie jest w toku. Klauzule uznane przez sąd za niedozwolone 
są wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. 
Od tego momentu ich stosowanie w obrocie prawnym z udziałem 
konsumentów jest zakazane.
Kto może pomóc konsumentom w  sporze z  przedsiębiorcą 
w Polsce i na Ukrainie?
Polska: Infolinia konsumencka 800  007  707 (infolinia dostępna 
z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych z terytorium Polski, 
od pon. do pt. od godziny 9:00 do 17:00); Federacja Konsumen-
tów: www.federacja-konsumentow.org.pl; Stowarzyszenie Kon-
sumentów Polskich: www.konsumenci.org; Powiatowi (Miejscy) 
Rzecznicy Konsumentów: wyszukiwarka rzeczników wg miejsca 
zamieszkania konsumenta: www.uokik.gov.pl. W sporach o cha-
rakterze transgranicznym (międzynarodowym) pomocy udziela 
Europejskie Centrum Konsumenckie: http://konsument.gov.pl.
Ukraina: Ukraińska Federacja Wszystkich Konsumentów Pulse: 
www.consumer.org.ua; ul. Miljutenko 6a, 02 156 Kijów Tel./Fax: 
+38 044 513 99 36.
Opracowano na podstawie informacji opublikowanych na stronie 
www.uokik.gov.pl

Rezcznik Praw Konsumenta
Dariusz Kalemba

Starostwo Powiatowe wspólnie z Komendą Powiatową Policji 
w Wodzisławiu Śl. oraz Miastem Wodzisław Śl. prowadzi kam-
panię promocyjną w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
pn. „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. To po-
licyjny projekt, którego cel jest jeden – zapobieganie wypadkom 
z  udziałem młodych kierowców. Jak wynika z  policyjnej analizy 
- przeprowadzonej na podstawie danych z lat 2001-2010 – na tere-
nie naszego województwa, co czwarty wypadek drogowy spowo-

dowany był przez osobę za kółkiem, która miała mniej niż 25 lat. 
W  ramach kampanii rozpoczęła się akcja promująca bezpieczne 
poruszanie się na drodze, która potrwa do grudnia. Punktem kul-
minacyjnym przedsięwzięcia będzie impreza na wodzisławskim 
stadionie. Zaplanowano ją na 16 września z  udziałem m.in. mi-
strza rajdowego Kajetana Kajetanowicza, Macieja Wisławskiego – 
byłego pilota Krzysztofa Hołowczyca, a także kierowców Caroline 
Team, w którym jeździ m.in. Adam Małysz.

Z MŁODYM KIEROWCĄ PO DOŚWIADCZENIE
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BĘDĄ MOGŁY UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

JUBILEUSZOWA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY RAJD ROWEROWY ZA NAMI 

W drugiej połowie roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. realizować będzie pilotażowy  program  
„Aktywny samorząd”.

Padł kolejny rekord liczby rowerzystów, którzy wzięli udział w Powiatowym Rajdzie Rowerowym. Na trasę rajdu, który odbył 
się 20 maja wyruszyło 434 cyklistów, w tym również przedstawiciele z zaprzyjaźnionego czeskiego miasta Bogumin.

„Aktywny samorząd” to program Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowany do jednostek 
samorządu terytorialnego. Program ten jest ważnym krokiem 
w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepeł-
nosprawnych. Formy wsparcia zawarte w programie adresowane 
są do indywidualnych uprawnionych osób niepełnosprawnych. 
Osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie 
do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe i  społeczne 
funkcjonowanie. Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby 
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
zakup i  montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogra-
mowaniem, zakup urządzeń lektorskich, zakup urządzeń braj-
lowskich, dofinansowanie szkoleń w  zakresie obsługi nabytego 

w  ramach programu sprzętu komputerowego i  oprogramowania 
lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich, zakup wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o  napędzie 
elektrycznym, uzyskanie prawa jazdy kategorii B oraz pomoc 
w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej (np. opłata za przedszkole, żłobek).
Wysokość wkładu własnego osoby niepełnosprawnej określi za-
rząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.
Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” moż-
na uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzi-
sławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 - Sekcja Rehabilitacji Społecznej, 
Pomocy Uchodźcom i Szkoleń tel. 032 455 14 30 wew. 33 lub 34 lub 
na stronie www.pfron.org.pl

Zapraszamy do kibicowania podczas X 
Powiatowej Olimpiady Osób Niepełno-
sprawnych, która odbędzie się 12 czerw-
ca o godz. 9:30 na obiekcie Powiatowego 
Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Wo-
dzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 a. 

Przyjdź, zobacz i kibicuj!
Zmagania olimpijskie organizowane są dla osób niepełnospraw-
nych (dzieci, młodzieży i  osób dorosłych). Uczestników czeka 

wiele emocji podczas licznych konkurencji sportowych, w których 
każdy jest zwycięzcą.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Współ-
organizatorzy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach, Ca-
ritas Archidiecezji Katowickiej Warsztat Terapii Zajęciowej 
Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl., Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim, Młodzieżowy Powia-
towy Ośrodek Sportu w Wodzisławiu Śl. Więcej informacji na  
www.powiatwodzislawski.pl

Niedzielny rajd, który miał charakter wyłącznie rekreacyjny odbył 
się już po raz czternasty. W czasie tych kilkunastu lat uczestnicy 
pokonali nie kilkadziesiąt, a kilkaset kilometrów i mieli okazję zo-
baczyć wiele naprawdę interesujących miejsc.
Tegoroczna trasa liczyła ok. 22 km. Miłośnicy dwóch kółek spotkali 
się na placu przy MOSiR-ze w Wodzisławiu Śl., z którego całą gru-
pą wyruszyli w  kierunku Olzy przez Turzę Śl., Łaziska, Gorzyczki 
i Uchylsko. Na starcie cyklistów powitały władze Powiatu Wodzisław-
skiego: Wicestarosta Dariusz Prus oraz Przewodniczący Rady Eu-
geniusz Wala.  – Dla nas, jako organizatorów impreza ta jest powodem 
do radości i motywacją do dalszej pracy, ponieważ z roku na rok liczba 
uczestników rajdu sukcesywnie wzrasta – mówił Wicestarosta.
Imponującym jest również to, że taka forma turystyki cieszy się 
zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych. Najmłodszym 
uczestnikiem tegorocznego rajdu okazała się roczna dziewczynka, 
najstarszy zaś liczył 83 lata. Udział w rajdzie rowerowym to nie tyl-
ko okazja do aktywnego i miłego spędzania czasu, ale również do 
poznania ciekawych miejsc i zabytków na naszym terenie. W tym 
roku cykliści podczas jednego z postojów mogli wysłuchać histo-
rii drewnianego kościoła  pw. Wszystkich Św. w Łaziskach, którą 
przybliżył proboszcz tamtejszej parafii, ks. Marian Krzyżowski. 

Przyjazd rowerzystów na metę usytuowaną w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Olza” nie oznaczał zakończenia całej imprezy. Na miej-
scu odbył się Zlot Miłośników Turystyki organizowany w ramach 
mikroprojektu „Poznaj atrakcje pogranicza” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa i realizowanego w partnerstwie z miastem Bogu-
min. Na wszystkich zainteresowanych czekały liczne atrakcje ma-
jące na celu integrację uczestników z Polski i Czech. Każdy mógł 
wziąć udział w  specjalnie przygotowanych konkurencjach spor-
towo-rekreacyjnych, które przygotowali członkowie Sekcji Tury-
styki Rowerowej „Koło” z Pszowa oraz konkurencjach zręczno-
ściowych, survivalowych organizowanych przez Stowarzyszenie 
Dalekowschodnich Sztuk Walki „TAO”. 
Sprawna organizacja rajdu nie byłaby możliwa bez zaangażowa-
nia Pawła Kowola oraz członków Sekcji Turystyki Rowerowej 
„Koło” z Pszowa, którym serdecznie dziękujemy za pomoc przy 
zabezpieczeniu technicznym trasy. Podczas całej imprezy nad bez-
pieczeństwem uczestników czuwali również strażacy z  jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie, policjanci oraz  służba 
medyczna. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w rajdzie 
i zapraszamy w przyszłym roku.
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ARTYSTĄ  KAŻDY  BYĆ  MOŻE – II PLENER MALARSKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Około 200 osób z niepełnosprawnością wzięło udział  w  plenerze malarskim, zorganizowanym prze Warsztat Terapii 
Zajęciowej Św. Hiacynta i Franiczek w Wodzisławiu Śl. 

„Zanim zniknie pod wodą” – to tytuł tegorocznego pleneru arty-
stycznego, który odbył się 21 maja w Bukowie.
– W  tym roku zainteresowanie imprezą było ogromne. Niepełno-
sprawni artyści z całego powiatu  przez kilka godzin przy pomocy 
różnych technik malarskich, przenosili na papier piękne i  ciekawe 
miejsca Bukowa – mówi Andrzej Pałka, dyrektor Warsztatu.
Malowali między innymi drewnianą kapliczkę Matki Bożej Ró-
żańcowej czy Mini Zoo. Dodatkową atrakcją imprezy był wspólny 
piknik, w którym na zaproszenie organizatorów uczestniczył Jerzy 
Rosół, Starosta Powiatu Wodzisławskiego poprzedniej kadencji.
Organizacja pleneru pozwoliła na realizację zamierzonego celu ja-
kim była integracja uczestników. – Osoby niepełnosprawne miały 
również okazję wyrazić siebie oraz odkryć i rozbudzić twórcze pasje 
– podkreśla dyrektor.
Impreza dofinansowana była ze środków Powiatu w  Wodzisław-
skiego.

W skład kapituły weszli przedstawiciele wodzisławskiego Cechu, 
Starosta Wodzisławski oraz włodarze wszystkich gmin z  terenu 
powiatu. Komisja nadała tytuł „Powiatowego Lidera Przedsiębior-
czości” dziesięciu firmom, reprezentującym takie branże jak: bu-
downictwo, wytwórstwo towarów użytkowych i  przemysłowych, 
instalatorstwo, usługi zdrowotne, gastronomia, wędliniarstwo 
i florystyka. Kapituła uhonorowała następujące przedsiębiorstwa: 
„Termo Profil – Dulak S.J”. z Wodzisławia Śl., Restauracja „Le-
śna Perła” z Radlina,  Zakłady Mięsne „Berger” S.J. z Rydułtów, 
NZOZ „Vitamed” Sp. z o.o. z Pszowa, Śląskie Centrum Florystycz-
ne „Rekpol” z Turzy Śl., P.P.H.U. „TMS” Andrzej Czogała z Goł-
kowic, „Fobud” Tomasz Rydecki z Marklowic, „Olmet” Sp. z o.o. 
sp. k. z Mszany, F.H. „Klimek” z Lubomi,  Cukiernictwo i Mała 
Gastronomia Jan Worek z Czyżowic. Podczas uroczystości Staro-
sta Tadeusz Skatuła podkreślał, że tytuł i  statuetka Powiatowego 
Lidera Przedsiębiorczości zobowiązują, ponieważ przedsiębiorca 
uhonorowany tym wyróżnieniem bierze na siebie ciężar odpowie-
dzialności za to, aby dotychczasowa wysoka jakość świadczonych 
usług była ciągle podnoszona i  stanowiła wzór i  rodzaj dobrej 
praktyki dla wszystkich podmiotów gospodarczych. – Głęboko 
wierzę, iż przedsiębiorcy, którzy otrzymują nagrodę Powiatowego 
Lidera Przedsiębiorczości, są i nadal będą godnymi do naśladowa-

nia przykładami, a ich praca nie tylko przyniesie sukces im samym, 
ale też przyczyni się do umocnienia lokalnej przedsiębiorczości oraz 
rozwoju potencjału gospodarczego naszego powiatu – mówił Staro-
sta, życząc jednocześnie sukcesów w rozwoju firm.

PRZEDSIĘBIORCY UHONOROWANI

W  piątek, 11 maja,  odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek w tegorocznej edycji konkursu o tytuł „Powiatowego 
Lidera Przedsiębiorczości”, nad którą patronat objął Starosta Wodzisławski – Tadeusz Skatuła. Wyróżnienia przyznawane 
są od jedenastu lat, w tym roku nagrodzono 10 firm.

W skład kapituły weszli przedstawiciele wodzisławskiego Cechu, Starosta 
Wodzisławski oraz włodarze wszystkich gmin z terenu powiatu

Przepiękna sceneria oraz słoneczna pogoda stały się prawdziwą inpiracją dla 
artystów
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XIV POWIATOWY RAJD ROWEROWY I ZLOT MIŁOŚNIKÓW TURYSTKI

Dla zainteresowanych uczestników rajdu była możliwość przejazdu pojazdami 
terenowymi

Na starcie rowerzystów powitały władze Powiatu Wodzisławskiego: Wicestarosta 
Dariusz Prus oraz Przewodniczący Rady Eugeniusz Wala

W tegorocznym rajdzie rowerowym wzięło udział prawie pół tysiąca uczestników 
z całego powiatu

Konkurencje sportowo-rekreacyjne przygotowali członkowie Sekcji Turystyki 
Rowerowej „Koło” z Pszowa

Na torze przeszkód zwyciężyła drużyna z Polski, z kolei w strzelaniu do tarczy 
lepsi okazali się Czesi

Trasa rajdu rowerowego prowadziła z Wodzisławia Śl. do Olzy i liczyła ok. 
22 km

Po niezwykle zaciętej rywalizacji, niewielką różnicą punktów, konkurencję 
drużynową wygrała reprezentacja Polski


