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BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO
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W urzędzie funkcjonują dwie główne Kancelarie. Pierwsza z nich 
zlokalizowana jest na parterze budynku przy ul. Bogumińskiej 
2, głównej siedziby Starostwa. Druga zaś znajduje się na I  pię-
trze w  budynku przy ul. Pszowskiej 92a. Oddzielny Punkt Ob-
sługi Klienta znajduje się w Wydziale Komunikacji i Transportu. 
Funkcjonowanie tego punktu oraz całego wydziału przybliżymy 
w kolejnym numerze Wieści.
Obsługę stanowisk w  Kancelariach urzędu zapewniają co naj-
mniej dwie osoby, które są pracownikami Wydziału Organizacyj-
no – Administracyjnego. Klienci przychodzący do urzędu mogą 
tu uzyskać dokładną informację na temat sposobu załatwienia 
konkretnej sprawy (z wyłączeniem spraw związanych z rejestracją 
pojazdów itp.). Otrzymają także wszelką pomoc przy wypełnianiu 
dokumentów i  załatwianiu spraw. Pracownicy Kancelarii pełnią 
niejako funkcję przewodnika po urzędzie, kierują klientów do 
odpowiednich wydziałów. - Jesteśmy po prostu urzędnikami pierw-
szego kontaktu, dlatego staramy się pomóc każdemu,  kto odwiedza 
nasz urząd –  mówi Agnieszka Dera, pracownik Kancelarii przy 
ul. Pszowskiej 92a. W  Punkcie Obsługi Klienta prowadzone są 
również w całości sprawy związane z przyjmowaniem od klientów 
korespondencji, w  tym wypełnionych formularzy wniosków, po-
dań i innych dokumentów dotyczących Starostwa, które następnie 
skierowane zostaną do odpowiednich komórek Starostwa. Z usług 
Kancelarii korzystają także pozostali pracownicy urzędu. Za jej 
pośrednictwem odbywa się bowiem segregacja poczty, także tej 
wysyłanej na zewnątrz.
Kancelaria pełni też rolę centrali telefonicznej. – Dzwoniąc do nas, 
klient mówi w  jakiej sprawie lub z  jakim wydziałem chciałby się 

skontaktować, a my łączymy go do odpowiedniego biura lub podaje-
my właściwy numer – wyjaśnia Agnieszka Dera. 
Pracownicy punktów zapewniają także pomoc osobom niepełno-
sprawnym. Przy ul. Bogumińskiej 2 na zewnątrz budynku umiesz-
czona jest tablica dla osób niepełnosprawnych informująca o spo-
sobie załatwienia spraw w Starostwie. Zgłoszenie potrzeby obsługi 
klienta niepełnosprawnego następuje poprzez zainstalowany w bu-
dynku domofon. Z kolei przy ul. Pszowskiej 92a  wybudowana jest 
pochylnia dla osób niepełnosprawnych, a klient uzyska pomoc na 
parterze budynku w Punkcie Obsługi Klienta Wydziału Komuni-
kacji i Transportu. Kancelarie Starostwa pomagają również w za-
łatwianiu spraw osobom z  barierami w  komunikowaniu się, np. 
wzywając tłumacza języka migowego, gdy zachodzi taka potrzeba.
Warto również dodać, że każdy punkt - miejsce obsługi klienta są 
oznaczone w odpowiedni i widoczny sposób. Klient już przy wej-
ściach do budynków urzędu znajduje czytelne i przejrzyste tablice 
informacyjne z  rozkładem komórek organizacyjnych i  punktów 
obsługi klienta. Z kolei na poszczególnych kondygnacjach urzędu 
znajdują się tablice informacyjne z nazwami wydziałów zlokalizo-
wanych na danym poziomie. Wszystkie pomieszczenia biurowe 
oznaczone są numerami.

Kancelaria – Punkt Obsługi Klienta na ul. Bogumińskiej 2
TEL: (32) 453 97 10, FAX: (32) 453 97 12

Kancelaria II – Punkt Obsługi Klienta na ul. Pszowskiej 92a
TEL i FAX: (32) 453 99 69

Z CyKlU „POZnAj SWój URZąD”

W poprzednim numerze „Wieści Powiatu Wodzisławskiego” rozpoczęliśmy cykl artykułów,  w których chcemy przybliżyć 
naszym czytelnikom pracę poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. W tym numerze 
przybliżymy pracę Kancelarii Starostwa Powiatowego, czyli Punktu Obsługi Klienta.

W Kancelarii klienci przychodzący do urzędu mogą uzyskać dokładną 
informację na temat spospobu załatwienia konkretnej sprawy

Za pośrednictwem Kancelarii odbywa się rejstracja korespondencji 
przychodzącej i wychodzącej z urzędu

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!

POlUB nAS!
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XVIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego obecnej kadencji 
odbyła się 31 maja 2012 r. Zdominowały ją tematy związane 
z bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym, budowlanym 
i  weterynaryjnym powiatu wodzisławskiego. Powiatowi radni 
zapoznali się bowiem ze  sprawozdaniami z  działalności Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Barbary Orze-
chowskiej, Powiatowego Lekarza Weterynarii - Macieja Witta 
i  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Wodzisła-
wiu Śl. - Piotra Zamarskiego.
Zgodnie z  przedstawionymi informacjami stan bezpieczeństwa 
tak sanitarnego, jak i weterynaryjnego czy też budowlanego na 
terenie powiatu wodzisławskiego można uznać za dobry. W na-
szym powiecie nie ujawniono większych zagrożeń, a stan infra-
struktury obiektów handlowych, usługowych czy turystycznych 
poprawił się. Wszystkie służby na bieżąco też monitorują sytu-
ację i prowadzą kontrole. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomię-
dzy sesjami Rady złożył starosta Tadeusz Skatuła. W maju odby-
ły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu. Wśród ważniejszych 
decyzji, jakie w tym okresie podjął Zarząd, należy wymienić:
1. wystąpienie do Rady Powiatu z  wnioskiem o  zatwierdzenie 

sprawozdań finansowych ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. i ZOZ-u 
w Rydułtowach za 2011 r.,

2. wyrażenie zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi 
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów 
w wysokości 530 000 zł, Gminę Gorzyce w wysokości 70 000 
zł i Miasto Radlin w wysokości 190 000 zł z przeznaczeniem 
na budowę chodników przy drogach powiatowych, remon-
ty nawierzchni dróg i  opracowanie dokumentacji związanej 
z planowanymi inwestycjami drogowymi. Powiat na inwesty-
cje drogowe w tych trzech gminach wyda ze swojego budżetu 
ponad 1 mln zł, 

3. powołanie zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i koor-
dynację realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 – 2015,

4. wyrażenie zgody na zwiększenie liczby godzin modułu gór-
niczego w klasach pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych 
w  Wodzisławiu Śląskim oraz w  Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, kształcących w za-
wodach objętych gwarancją zatrudnienia przez Kompanię 
Węglową S.A. w Katowicach.

Zarząd przyjął też nowe zasady przyznawania dotacji gminom, 
którym Powiat Wodzisławski powierzył prowadzenie ognisk pra-
cy pozaszkolnej. Nowe zasady będą obowiązywać od przyszłego 
roku. Ponadto Zarząd przyjął i  zaopiniował wszystkie projekty 
uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego, które były przedmiotem 
obrad majowej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

W bloku głosowań podczas majowej sesji powiatowi radni podję-
li uchwały m.in. w następujących sprawach:
1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2011 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim,

2. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Po-
wiecie Wodzisławskim na lata 2012 - 2015,

3. zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz 
z załącznikami,

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzi-
sławskiego na lata 2012 – 2022.

Uroczystość, która odbyła się 28 maja w  Warszawie, zorganizowano 
w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego, który jako święto ustano-
wiono na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządo-
wych w Polsce. Gośćmi głowy państwa byli  przedstawiciele wybranych 
samorządów, w tym również Starosta Tadeusz Skatuła. Podczas spotkania 
Prezydent podkreślał, że nowoczesne myślenie o ojczyźnie widać w funk-
cjonowaniu samorządu – „(..)Tam nowoczesny patriotyzm ma wymiar 
lokalny, ogólnonarodowy i ogólnopaństwowy” – zaznaczył Bronisław Ko-
morowski.

WIEŚCI Z SESJI I ZARZąDU

STAROSTA nA SPOTKAnIU U PREZyDEnTA RP

Podczas majowej sesji radni wysłuchali sprawozdań Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (na zdjęciu Piotr Zamarski), Powiatowego Lekarza 
Weterynarii oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Starosta Tadeusz Skatuła na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego uczestniczył w  spotkaniu z  samorządowcami 
w Pałacu Prezydenckim.
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O czym należy pamiętać wybierając się na urlop ze zwierzakiem przypomina lekarz weterynarii Bożena Fuccaro.

Planując wyjazd wakacyjny, często zastanawiamy się co zrobić 
z naszym pupilem. Możemy zostawić zwierzaka w specjalnym 
hotelu albo pod opieką znajomych, krewnych. Dużo osób decy-
duje się jednak na zabranie czworonoga na wakacje. W Polsce, 
jak i  za granicą, możemy znaleźć wiele hoteli przyjmujących 
gości ze zwierzętami. Jeśli wybierzemy się za granicę pamię-
tajmy, że nasz pupil musi posiadać paszport, który wydawany 
jest przez lekarza weterynarii. Przed każdą podróżą, nawet w 
kraju, sprawdźmy, czy nasz podopieczny jest zaszczepiony, 
odrobaczony i  zabezpieczony przed pchłami oraz  kleszczami. 
Kota, fretkę, małego psa przewoźmy w specjalnym pojemniku 
transportowym. Pamiętajmy o zabraniu dla psa smyczy i kagań-
ca. Przed podróżą, jeśli czas nam na to pozwoli, zabierzmy psa 
na dłuższy spacer, by mógł się wybiegać. Jeżeli wiemy, że nasz 
pupil źle znosi podróż, poprośmy lekarza weterynarii o  środ-

ki uspokajające i  przeciwwymiotne. W  podróży zapewnijmy 
zwierzętom stały dostęp do wody. Jeśli jedziemy samochodem 
róbmy co kilka godzin przystanki, by pupil mógł się załatwić. 
Pies powinien być przewożony w  aucie w  taki sposób, by nie 
przeszkadzał kierowcy w prowadzeniu pojazdu. Nie zostawiaj-
my zwierząt samych w  zamkniętym aucie. Okna powinny być 
uchylone, a  miska napełniona wodą. Zabierzmy ze sobą ulu-
bioną zabawkę i kocyk, by nasz pupil mógł czuć się bezpiecz-
niej w  nowym miejscu. Warto również zorientować się, gdzie 
w  miejscu pobytu znajduje się najbliższa lecznica weteryna-
ryjna. W  razie potrzeby będziemy wiedzieć, do kogo zwrócić 
się o   pomoc. Zadbajmy o  komfort i  bezpieczeństwo naszego 
czworonożnego podopiecznego, by wakacje były przyjemne dla 
wszystkich. I  co najważniejsze będąc w  hotelu czy spacerując 
z pupilem po parku posprzątajmy po nim.

nA WAKACJE ZE ZWIERZAKIEm

Zgodnie z podjętą we wrześniu ubiegłego roku uchwałą Rady Po-
wiatu Wodzisławskiego, z  dniem 1 czerwca nastąpiło połączenie 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach z  Zespołem Opieki 
Zdrowotnej w  Wodzisławiu Śląskim w  jeden zakład. Połączony 
zakład funkcjonuje teraz pod nazwą Powiatowy Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z sie-
dzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Jak informuje dyrektor szpitala - Bożena Capek, z punktu widzenia 
pacjenta nic się nie zmieniło. - Wszystkie oddziały szpitalne, izby 
przyjęć, ambulatoria oraz poradnie i pracownie będą funkcjonowały 
jak dotychczas. Opieka będzie świadczona dalej w tych samych miej-
scach i w tym samym zakresie, dlatego pacjenci nie odczują żadnej 
różnicy związanej z połączeniem.
Przypomnijmy, że argumentów za połączeniem szpitali było kilka. 
Przede wszystkim oszczędności, a  także zlikwidowanie konkurencji 
pomiędzy zakładami, które miały zbliżony zakres działalności. To po-
zwoli między innymi na lepsze wykorzystanie zasobów personalnych 
i technicznych obu lecznic, które powinno przełożyć się na wzrost ja-
kości świadczeń zdrowotnych udzielanych mieszkańcom powiatu wo-
dzisławskiego, m.in. poprzez efektywniejsze wykorzystanie aparatury 
i  sprzętu medycznego dzięki możliwości przemieszczania aparatury 
pomiędzy szpitalami. Jeden duży szpital ma także mocniejszą pozy-
cję w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co za tym 
idzie, korzystniejsze kontrakty na leczenie. Połączenie szpitali to tak-

że oszczędności powstałe z tytułu udzielania zamówień publicznych 
przez jeden, większy podmiot, co powinno pozwolić na uzyskanie 
lepszych cen od oferentów. Argument, który przemawiał także za ko-
niecznością podjęcia działań zmierzających do konsolidacji zarządza-
nia zakładami, to pogarszająca się sytuacja finansowa obu ZOZ-ów. 
Połączenie obu szpitali umożliwi wypracowanie i wdrożenie jednoli-
tego programu racjonalizacji ich funkcjonowania. 

SZPITAlE POŁąCZOnE W JEDEn ZAKŁAD

Szpital w Wodzisławiu Śląskim

W ramach Programu finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w Wodzisławiu Śl. wykonywane jest bezpłatnie endoskopowe 
badanie jelita grubego (kolonoskopia) u zdrowych osób między 50 a 65. rokiem życia, bez istotnych objawów choroby jelita grubego, nie-
zależnie od miejsca zamieszkania, rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego (niezbędne jest jedynie posiadanie nr. PESEL). U osób rodzinnie 
obciążonych rakiem jelita grubego badanie można wykonać między 40. a 65. rokiem życia. 
Do badań nie są kwalifikowane osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat!
Bliższe informacje dostępne są telefonicznie  w Centrum Gastroenterologii  w Wodzisławiu Śląskim, Jana Pawła II 6,8
tel. 032 750 14 78 ; 662207589
w poniedziałki w godzinach od 7-11; wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 11.00 do 18.00; w soboty w godzinach od 8.00 do 
12.00 lub na stronie internetowej www.gastrolog.org 

PROGRAm BADAń PRZESIEWOWyCh DlA WCZESnEGO WyKRyWAnIA RAKA
JElITA GRUBEGO – SKORZySTAJ Z BEZPŁATnEJ KOlOnOSKOPII!
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W Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. uroczyście 
obchodzono pierwszą rocznicę nadania szkole imienia rtm. 
Witolda Pileckiego. Z  tej okazji nauczyciele „Budowlanki” 
przygotowali dla młodzieży szereg atrakcji w  postaci 
konkursów, projekcji filmowych i wykładów.

Już o 8.00 rano przed wejściem głównym do budynku pojawiła 
się pierwsza zmiana warty honorowej, która czuwała przy portre-
cie patrona. Warta była pełniona aż do końca uroczystości – do 
godziny 14.00 – przez zmieniające się co kwadrans, dwuosobowe 
reprezentacje poszczególnych klas.
O uroczystościach związanych z Dniem Patrona nie zapomniała 
Zofia Pilecka-Optułowicz. Córka Witolda Pileckiego, nie mogąc 
przybyć osobiście, połączyła się z  zebranymi telefonicznie po-
przez system nagłośnienia na stadionie, wygłosiła krótkie prze-
mówienie, w którym podkreślała, jak ważne jest wychowywanie 
młodego pokolenia w szacunku dla kraju i wolności. 
O  odpowiednią oprawę uroczystości zadbali zaproszeni przez 
organizatorów członkowie Raciborskiego Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego oraz  Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Powsta-
niec Śląski” z  Wodzisławia Śl. Już na samym wstępie uroczyste 
otwarcie obchodów obwieścił wystrzał armatni. Bractwo Kur-
kowe przygotowało również stanowisko, na którym prezento-
wane były repliki broni pochodzącej sprzed 1875 r. Grupa re-
konstrukcyjna przygotowała ciekawe ekspozycje oraz wystawy 
broni i umundurowania z okresu II wojny światowej. Członkowie  
Grupy Rekonstrukcji Historycznej ubrani w mundury żołnierzy 
Armii Krajowej, razem z uczniami ZST, prezentującymi na sobie  
zbroje polskiej husarii, stanowili barwne tło ceremonii otwarcia 
obchodów Dnia Patrona. Jedną z atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów był wykład pracownika Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Dr Adam Dziuba bardzo szczegółowo przedstawił słucha-
czom kulisy konspiracyjnej działalności prowadzonej na terenach 
Polski po II wojnie światowej przez komórki Armii Krajowej. 
Obchodom towarzyszyły także liczne konkursy. Uczniowie ry-
walizowali ze sobą w  zawodach sprawnościowych, strzeleckich 
oraz w  przeprowadzonych dzień wcześniej konkursach: histo-
rycznym, plastycznym i  multimedialnym, które związane były 
z postacią Witolda Pileckiego bądź działalnością Armii Krajowej. 
Obchody Dnia Patrona zamknięte zostały meczem piłki nożnej, 
w którym zmierzyły się reprezentacje uczniów i nauczycieli ZST. 
Po zaciętej walce uczniowie ulegli belfrom 1 : 5.

„DZIEń PATROnA” W ZESPOlE SZKóŁ TEChnICZnyCh

W otwartym konkursie ofert, którego celem było wyłonienie 
i dofinansowanie projektów na realizacje w 2012 r. zadań z  za-
kresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom i organizacjom pozarządowym, Zarząd Powiatu Wo-
dzisławskiego, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkur-
sowej, podjął decyzję o  przyznaniu dofinansowania następują-
cym ofertom:
1. Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułto-
wach na zadanie pt. „Razem Łatwiej” - kwota 18.854 zł. 

2. Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śląskim na 
zadanie pt.: „Koń moim przyjacielem-hipoterapia krok do lep-
szego poznawania świata” - kwota 35.050 zł.

W  tym roku Zarząd Powiatu przyznał już dotacje na zadania 
publiczne z zakresu kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia 
oraz ochrony środowiska na łączną kwotę 64.640 zł.

ZARZąD POWIATU PRZyZnAŁ DOTACJE nA WSPARCIE OSóB nIEPEŁnOSPRAWnyCh

Warta honorowa przy portrecie patrona

Pierwszy w historii Dzień Patrona upamiętniony został przez zasadzenie dębu, 
któremu nadano imię „Witold”
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nAJlEPSI Z nAJlEPSZyCh

Zbliżający się koniec zajęć w  szkołach to okazja do 
podsumowania roku szkolnego 2011/2012. Z  tego powodu 
20 czerwca w  Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się 
coroczna gala, podczas której gratulacje i  podziękowania 
odebrali najzdolniejsi uczniowie i  absolwenci szkół 
ponadgimnazjalnych. 
W  sumie 24 uczniów z  najlepszą średnią (powyżej 5,01), 
56 laureatów olimpiad i  konkursów przedmiotowych oraz 
105 najlepszych sportowców zostało nagrodzonych przez 
władze Powiatu Wodzisławskiego. 
-„Szczęśliwy, komu pierwsze wieńce się dostały, sam zyska chwałę 
i  innych zachęci do chwały” – te piękne słowa naszego narodowe-
go wieszcza Adama Mickiewicza najlepiej obrazują jak wielką rolę 
w życiu człowieka odgrywa sukces. Dlatego też Powiat Wodzisławski 
czyni starania, aby stworzyć odpowiednie warunki do odnoszenia 
sukcesów przez ludzi młodych, do rozwoju talentów i zainteresowań 
naszej młodzieży – podkreślił podczas uroczystości Starosta Ta-
deusz Skatuła, gratulując jednocześnie wszystkim nagrodzonym 
i wyróżnionym zdobytych osiągnięć. 
Uczniowie z najlepszą średnią to: Beata Grzegorzek, Aleksandra Ku-
czaty, Marta Kwapulińska, Marta Hernik, Marta Kania, Artur Kacz-
marek, Martyna Turek, Monika Gontarz, Aurelia Kozub, Debora 
Wieczorek, Jarosław Tokarczyk, Patrycja Chrobak, Karolina Oczkow-
ska, Krystian Zygmunt, Dawid Jarząbek, Dominik Markowski, Wik-
tor Hudek, Łukasz Klyszcz, Paweł Mijal, Agata Mołdrzyk, Anna Pie-
chula, Amadeusz Szmajduch, Magdalena Sierpińska, Sonia Gac.
Listy pozostałych nagrodzonych dostępne są na stronie internetowej 
www.powiatwodzislawski.pl. 
Do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, które są prowadzone przez 
Powiat Wodzisławski w  roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało ponad 
7.000 uczniów i słuchaczy. Edukację w tych szkołach zakończyło 1700 
absolwentów. Spośród tej grupy ponad 1100 uczniów przystąpiło do 
egzaminu maturalnego. 108 absolwentów ukończyło szkołę ze średnią 
ocen powyżej 4,75 i otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.

Starosta składa gratulacje Krystianowi Zygmuntowi - uczniowi z najwyższą 
średnią w powiecie

Kadra kierownicza, nauczyciele, pedagodzy, bibliotekarze, księgowi, a tak-
że pracownicy administracji wzięli udział w  dziesiątej edycji konkursu 
ortograficznego dla pracowników oświaty. Z tekstem dyktanda zmierzył 
się również Wicestarosta Dariusz Prus. Uczestnicy zmagań ortograficz-
nych, które odbyły się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Wodzisławiu Śl., walczyli o tytuł „Bezbłędnego Nauczyciela” oraz „Bez-
błędnego Pracownika Administracji”.
Dyktando odczytane przez Janinę Chlebik-Turek, przewodniczącą Komi-
sji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego, dotyczyło 
odbywających się obecnie w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej. W tekście –  „Koko koko Euro spoko” czyli piłkarskie potyczki 
– nie zabrakło zapożyczeń oraz wyrażeń zaczerpniętych prosto ze studia 
komentatorów meczy piłki nożnej. Choć, zdaniem uczestników, dyktan-
do nie należało do najprostszych, wszystkim dopisywał dobry humor. 
Nie przypadkiem konkurs nosi nazwę „Z przymrużeniem oka”, ponieważ 
obok zmagań z językiem polskim głównym jego celem jest dobra zabawa.                                                                                                                                          
         Pierwsze miejsce w kategorii „Bezbłędny Nauczyciel” zdobyła Ur-
szula Hetman z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Wodzisławiu 
Śl. Na drugim miejscu znalazła się Joanna Bizon z  Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w  Rydułtowach, z  kolei trzecie miejsce zajęła 
Zuzanna Klimek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ryduł-
towach. „Bezbłędnym pracownikiem administracji” okazała się Klaudia 

Putko z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., która zdobyła 
pierwsze miejsce. Kolejne miejsca zajęły Grażyna Katarzyniec z Gimna-
zjum nr 1 w Rydułtowach i Ewa Achtelik-Grzegorzyca z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Uroczystego wręczenia pucharów i na-
gród dokonał Starosta Wodzisławski, Tadeusz Skatuła.

„Z PRZymRUżEnIEm OKA”
Swoją wiedzę z ortografii sprawdzali pracownicy oświaty i administracji z powiatu wodzisławskiego.

Podziękowania dla rodziców najlepszych uczniów wręczył Przewodniczący Rady 
Powiatu Eugeniusz Wala

Laureatki konkursu wraz ze Starostą Tadeuszem Skatuią, Wicestarostą 
Dariuszem Prusem i Dyrektor PODN Grażyną Majchrowską



Do finału zakwalifikowało się 20 uczniów z  całej Polski (z  400 
zgłoszonych), którzy zaprezentowali prace naukowe oraz popu-
larnonaukowe. Martyna przygotowała pracę pt.: "Matematyka do 
wzięcia w rękę", w ramach której wykonała wiele ciekawych mo-
deli, w tym hiperboloidę i paraboloidę (znacznie wykraczając poza 
program matematyki szkoły średniej, również w zakresie rozsze-
rzonym) oraz opisała ich matematyczne właściwości. 
Martyna świetnie zaprezentowała swoje dzieło, wzbudzając spore 
zainteresowanie. Po pokazie długo jeszcze odpowiadała na pytania 
dotyczące modeli, jakie przygotowała. Miała też okazję porozma-
wiać o swojej prezentacji z pracownikami naukowymi Uniwersy-
tetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
Zwyczajowo laureatami Sejmików Matematycznych zostają finali-
ści, którzy przygotowują wyróżniające się prace naukowe. Jurorzy 
traktują prace popularnonaukowe jako dodatek ubarwiający finał 
oraz swoisty trening młodszych uczestników przed napisaniem 
pracy ściśle naukowej. Dlatego wyróżnienie Martyny jest nie tyl-
ko wielkim sukcesem, ale również ogromną niespodzianką nawet 
dla wieloletnich uczestników spotkań finałowych. Co ciekawe 
Martyna jest uczennicą klasy humanistycznej. Jak mówi jej opie-
kunka, Sylwia Bizoń, wyróżnienie dla Martyny to ogromny sukces:  
- Wśród siedmiu laureatów Martyna była jedyną uczennicą klasy 
"niematematycznej" oraz najwyżej ocenioną dziewczyną. Miałam 
okazję wysłuchać prezentacji finałowych i zapewniam, że prace lau-
reatów były naprawdę na poziomie akademickim. 

W nagrodę Martyna otrzymała indeks na matematykę na Uniwer-
sytecie Śląskim. Weźmie też udział w przyszłorocznej Międzyna-
rodowej Konferencji Młodych Naukowców w  Indonezji. To nie 
jedyny sukces uczniów liceum im. Tischnera, jaki miał miejsce 
w ostatnim czasie. Inny drugoklasista, Łukasz Radzio, został po-
dwójnym laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady o  Diamentowy 
Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie w  kategorii 
matematyka oraz w kategorii fizyka. Do Olimpiady ucznia przy-
gotowali: Paweł Sosnowski (matematyka) oraz Ewald Kolarczyk 
i Tadeusz Winkler (fizyka).
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Praca Martyny wzbudziła spore zainteresowanie

Wymiana szkolna przebiegała pod hasłem „Barwy przyjaźni” i  - jak 
podkreślają sami uczestnicy - rzeczywiście przyjazne i wielobarw-
ne wspomnienia zostały przywiezione  z Moskwy.  Młodzież mia-
ła okazję zapoznać się z rosyjskim systemem kształcenia, specyfiką 
prowadzenia lekcji i sposobem organizowania zajęć pozalekcyjnych. 
Brała również udział w sportowych zawodach „przyjaźni”. Najwięk-
szy aplauz wśród polskich uczniów wywołała jednak informacja, że 
wakacje letnie w Rosji trwają 3 miesiące. Spotkania w szkole uatrak-
cyjniały pobyty w pokoju relaksacji, pokazy baletowe w wykonaniu 
najmłodszych uczniów moskiewskiego gimnazjum oraz zajęcia 
rysowania, angielskiego, matematyki i  biologii z  wykorzystaniem 
tablic interaktywnych. - Każda pracownia w tej szkole jest bowiem 
wyposażona w tablice interaktywne, rzutnik, kserokopiarki i drukarki 
– mówi Bogusława Różańska-Świerkot, opiekunka wymiany i zara-
zem nauczycielka w wodzisławskiej „Jedynce”.

Tygodniowy pobyt w Moskwie to nie tylko szkolne realia, wspólne 
zajęcia i  spotkania z   rosyjską oraz polską piosenką, ale również 
niezwykła okazja do zapoznania się z pięknem i wyjątkowością za-
bytków rosyjskiej stolicy.  - Moskwa zachwyca,  zadziwia i  łamie 
stereotypy, a  słowiańska życzliwość i  gościnność Rosjan budzi po-
dziw –  wspominają uczestnicy wymiany. 

WODZISŁAWSKA  „JEDynKA” W  mOSKWIE

10-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu 
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 
Śląskim  w dniach 28 maja -5 czerwca  gościła 
w moskiewskim gimnazjum. Był to rezultat listopadowego 
wyjazdu 3-osobowej delegacji z Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim do 
moskwy w ramach projektu „mobilność edukacyjna 
odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy”. 

Od 7 do 10 czerwca w Szczyrku miał miejsce XXIX Ogólnopolski Sejmik matematyków. Sukces odniosła w nim martyna 
Waniek z II liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. J. Tischnera w Wodzisławiu 
Śl. martyna była tam jedyną reprezentantką delegatury rybnickiej Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy wyjazdu do Moskwy. W tle Sobór Wasyla Błogosławionego

ŚWIETnA mATEmATyCZKA UCZy SIę W KlASIE... hUmAnISTyCZnEJ
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Na pasażerów czekają duże zniżki na wszystkich dziewięciu li-
niach autobusowych. Na ośmiu z nich ceny biletów spadną nawet 
o 50%. I tak pasażer podróżujący w granicach jednej miejscowości 
zapłaci za bilet jednorazowy teraz tylko 3zł, a 90 zł za bilet mie-
sięczny. Z kolei przejazd w granicach dwóch sąsiednich miejsco-
wości będzie kosztować 3,50 zł za bilet jednorazowy, a 120 zł za 
bilet miesięczny. Pozostałe ceny biletów jednorazowych wyniosą 
4,50 zł, a 150 zł w przypadku miesięcznych.
Jeszcze większa promocja czeka na pasażerów linii z Wodzisławia 
Śl. do Jastrzębia-Zdroju przez Skrzyszów, Godów i Skrbeńsko. Na 
tej linii pasażer za bilet zapłaci, bez względu na pokonaną odległość, 
zryczałtowaną cenę tylko 3 zł. Oznacza to, że udając się z Wodzisła-
wia Śląskiego do Jastrzębia-Zdroju można zaoszczędzić aż 60%. Bez 
względu na wprowadzone promocje swoje ulgi zachowa młodzież 
szkolna, która za okazaniem ważnej legitymacji uprawniona będzie 
do skorzystania z dodatkowej 50% zniżki, także na bilety miesięczne.

OD 1 lIPCA nOWy ROZKŁAD JAZDy
Z dniem 1 lipca obowiązuje również nowy rozkład jazdy powiato-
wych przewozów pasażerskich. Wprowadzono więcej kursów w dni 
robocze. Skorygowane zostały też trasy niektórych linii. Autobu-
sy linii Wodzisław Śl. – Racibórz przez Syrynię i Lubomię  kursu-
ją tera przez Pszów, dzięki czemu te miejscowości zostały lepiej ze 
sobą skomunikowane. Z kolei na trasie do Chałupek wprowadzono 
dodatkowe kursy w dni nauki szkolnej. Uruchomiono też kurs po-
ranny, dzięki któremu mieszkańcy gminy Gorzyce uzyskają możli-
wość skomunikowania się w Wodzisławiu Śl. z autobusami jadącymi 
w kierunku Rybnika i Jastrzębia-Zdroju ok. godz. 6.00. Skorygowa-
no również przebieg linii do Szotkowic i do Jastrzębia-Zdroju przez 
Skrzyszów. Dzięki tym zmianom został skrócony czas przejazdu do 
Jastrzębia-Zdroju. Dodatkowo wprowadzono sobotnie kursy z Goł-
kowic, Godowa i Skrzyszowa do Wodzisławia Śl.
Zmieniona zostanie także trasa przejazdu części autobusów kur-
sujących do tej pory ul. Matuszczyka, 26 Marca i tzw. drogą zbior-
czą w Wodzisławiu Śl. Od września część z nich będzie kursować 
ulicami Matuszczyka, Radlińską, Wałową i przez Plac Gladbeck, 
dzięki czemu pasażerowie łatwiej dostaną się do centrum miasta, 
a uczniowie do szkół.
Nowy rozkład dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego 
www.powiatwodzislawski.pl, a także na stronie raciborskiego 
PKS www.pksraciborz.pl . 

Specjalnie z okazji wakacji Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 
zorganizowało konkurs dla pasażerów. Wystarczy zebrać pięć do-
wolnych biletów za przejazdy powiatowymi liniami autobusowymi 
i wymyślić hasło promujące komunikację autobusową. Do wygra-
nia nagroda o wartości 500 zł. Regulamin konkursu i formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.powiatwodzislawski.pl 
Zachęcamy do zapoznania się z nowym rozkładem jazdy i korzy-
stania z powiatowych przewozów autobusowych.

„lATO Z PKS-Em” - nOWE nIżSZE CEny BIlETóW

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców wynika ze 
stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i doku-
mentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej. Od 26 czerwca br. dzieci przy przekraczaniu granicy 
muszą posiadać własny dokument podróży. Może nim być pasz-

port, paszport tymczasowy oraz – w zależności od celu podróży 
– dowód osobisty. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie 
rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w od-
niesieniu do jego posiadacza.

Z DnIEm 26 CZERWCA STRACIŁy WAżnOŚć WPISy DZIECI W PASZPORTACh RODZICóW
Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granicę na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, muszą 
posiadać własny dokument podróży. 

Od poniedziałku, 18 czerwca, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. rozpoczęło akcję promocyjną pt.: „lato z PKS-em 
do 50% taniej”. Wprowadzono tańsze bilety na przejazd autobusami powiatowej komunikacji pasażerskiej obsługiwanej 
przez PKS w Raciborzu.
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SPORTOWA RyWAlIZACjA UCZnIóW Z POWIATU

W ostatni wtorek maja do zmagań w pięciu konkurencjach indywidualnych 
oraz trzech zespołowych przystąpiły uczennice z 7 szkół ponadgimnazjal-
nych. Dziewczęta rywalizowały w biegu na 60 i 800 m, skoku w dal, tenisie 
stołowym oraz pchnięciu kulą. Sporo emocji dostarczyły konkurencje dru-
żynowe: bieg sztafetowy, piłka siatkowa oraz piłka nożna. Po podsumowa-
niu punktacji zwycięzcą w klasyfikacji generalnej całej Licealiady okazał się 
Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich z Wodzisławia Śl. (235 
pkt.). Na drugiej pozycji uplasował się Zespół Szkół Technicznych z Wo-
dzisławia Śl. (205 pkt.), z kolei miejsce trzecie zajął Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Oskara Langego z Wodzisławia Śl. (165 pkt.). 
Dwa dni po rozgrywkach dziewcząt, w czwartek, 31 maja, po raz trzynasty 
rozegrano zawody sportowe, w  których zmierzyli się chłopcy, uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy rywalizowali w  ośmiu konkuren-
cjach indywidualnych oraz czterech zespołowych. Uczniowie rozegrali emo-
cjonujące mecze piłki siatkowej oraz nożnej. Zmagali się również w kon-
kurencjach biegu na 100, 400 i 1500 metrów, skoku w dal, pchnięciu kulą, 
a także zespołowo w sztafecie 6x320m. O punkty wliczane do klasyfikacji 
generalnej walczono ponadto w konkurencjach siłowych: wyciskaniu sztan-
gi, podnoszeniu ciężarka i przeciąganiu liny. Poziom tegorocznej Licealiady 
był niezwykle wysoki, czego potwierdzeniem są imponujące wyniki osią-
gnięte przez uczestników. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, 
iż na najwyższym stopniu podium uplasowali się uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Śl. (313 pkt.) przed reprezentantami Zespołu 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (253 pkt.) oraz uczniami Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie (227 pkt.).
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali pamiątkowe medale, puchary 
i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. 
Zwycięzców uhonorowali Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego – Da-
riusz Prus, Naczelnik Wydziału Edukacji – Edyta Glenc, Dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych – Danuta Mielańczyk oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śl. – Czesław Pieczka. Szczegółowe wyniki 
oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie www.powiatwodzislawski.pl. 

Jedną z konkurencji było pchnięcie kulą

Podczas licealiady dziewczyn sporo emocji dostarczył mecz pilki nożnej

Chłopcy zmagali się w biegu na 100, 400 i 1500 metrów Rywalizacji sportowej towarzyszyły wielkie emocje i zaangażowanie

Ponad 300 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu przystąpiło do sportowej rywalizacji zorganizowanej na obiektach 
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Przy pełnych trybunach i głośnym dopingu 
odbyły się XII licealiada Dziewcząt i XIII licealiada Chłopców. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu 
Wodzisławskiego oraz Dariusz Prus – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego.
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Uczestnikom zmagań olimpijskich pomagali wolontariusze z II LO
w Wodzisławiu Śl

Setki wypuszczonyh gołębi symbolizowały pokój  i olimpijskiego ducha

Uwieńczeniem sportowej rywalizacji było wręczenie pamiątkowych pucharów 
i medali

W przerwie zmagań sportowych można było obejrzeć pokaz baniek mydlanych

WSZySCy BylI ZWyCIęZCAMI

We wtorek, 12 czerwca, na obiektach Młodzieżowego Powiatowe-
go Ośrodka Sportu przy ul. Pszowskiej odbyła się już X Powiato-
wa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Przy akompaniamencie 
orkiestry dętej pod batutą Wiktora Kamczyka, uczestnicy Olim-
piady przeszli na murawę stadionu, by uroczyście rozpocząć zma-
gania sportowe. Na maszt wciągnięto olimpijską flagę,   po czym 
Starosta Tadeusz Skatuła powitał zaproszonych gości, zebraną pu-
bliczność, a przede wszystkim samych zawodników. – Olimpiada 
Osób Niepełnosprawnych to szczególna impreza. Jej celem nadrzęd-
nym jest promocja integracji społecznej osób niepełnosprawnych, bo 
jak twierdził pomysłodawca pierwszych Igrzysk Paraolimpijskich, 
Ludwig Guttmann, to sport jest najlepszym i skutecznym środkiem 
przywrócenia kontaktu osób niepełnosprawnych ze światem ze-
wnętrznym i  ułatwieniem integracji ze społecznością jako pełno-
sprawnych obywateli – podkreślił Starosta, życząc wszystkim za-
wodnikom powodzenia w zmaganiach sportowych.
Po części oficjalnej rozpoczęła się sportowa rywalizacja, a na bo-
isku zapanowała prawdziwie olimpijska atmosfera. Uczestnicy 
mogli sprawdzić swoje umiejętności, zmagając się z różnymi kon-
kurencjami sportowymi. Był bieg sprinterski na 30 m, pchnięcie 

kulą, rzut piłką palantową na odległość, skok w dal z miejsca, sla-
lom z  piłką, strzały do bramki, rzut piłką lekarską, bieg z  prze-
szkodami, rzuty do puszek, rzuty woreczkami do celu, rzuty do 
tarczy, podnoszenie ciężarka, rzuty do kosza. Emocji nie brako-
wało, zawodnicy podchodzili do konkurencji z wielkim zaanga-
żowaniem, a dopingowała ich licznie zgromadzona publiczność, 
wśród której byli rodzice, opiekunowie oraz młodzież szkół po-
nadgimnazjalnych, a  także ponad stu wolontariuszy – uczniów 
ZSP w Wodzisławiu Śl.
W  przerwie zmagań sportowych można było obejrzeć wystawę 
fotografii przygotowaną z okazji jubileuszu dziesięciolecia Olim-
piady, a także zmierzyć się w walce na miecze z rycerzami oraz po-
staciami fantasy z Grupy Inicjatyw Twórczych GIT. W programie 
Olimpiady nie zabrakło również przejazdu chopperów (motocy-
kli) czy stoiska do profesjonalnej zabawy z balonami, malowania 
twarzy oraz pokazów baniek mydlanych. Po skończonej rywali-
zacji każdy mógł posilić się ciepłym posiłkiem. Uwieńczeniem 
rywalizacji sportowej było uroczyste wręczenie pamiątkowych 
pucharów i medali oraz słodyczy wszystkim uczestnikom zmagań 
olimpijskich.

Około 200 podopiecznych (dzieci i  dorosłych) z  20 ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne wzięło udział 
w  dziesiątej, jubileuszowej Powiatowej Olimpiadzie Osób niepełnosprawnych. Impreza przyniosła wiele sportowych 
emocji i miłych wrażeń zarówno zawodnikom, jak i kibicom. 


