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BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA 
Z POWIATOWEJ KOMUNIKACJI 

AUTOBUSOWEJ.
WIĘCEJ INFORMACJI NA 

WWW.POWIATWODZISLAWSKI.PL 

TRWA AKCJA „LATO Z PKS-EM”

W NUMERZE :

Z CYKLU „POZNAJ SWÓJ URZĄD 
– WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 
I TRANSPORTU”
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WIEŚCI Z SESJI
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BY WAKACJE BYŁY BEZPIECZNE
CZYTAJ STR. 9

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!

LATO – CZAS REMONTÓW DRÓG I CHODNIKÓW
CZYTAJ STR. 8

Z MINISTREM O SYSTEMIE OŚWIATY
CZYTAJ STR. 5
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 Świeżo upieczeni kierowcy, którzy z  niecierpliwością wy-
czekują dokumentu uprawniającego ich do kierowania pojaz-
dem, a  także ci, którzy są szczęśliwymi właścicielami nowego 
samochodu, muszą udać się właśnie do Wydziału Komunikacji 
i  Transportu, znajdującego się w  budynku Starostwa Powiato-
wego w  Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 a. To właśnie 
tutaj każdy mieszkaniec powiatu wodzisławskiego załatwi sprawy 
związane w szczególności z rejestracją pojazdów i wydawaniem 
prawa jazdy. Do tego Wydziału trafimy, gdy chcemy zarejestro-
wać lub wyrejestrować pojazd, wymienić dowód rejestracyjny 
czy zniszczone lub zgubione tablice rejestracyjne. Tutaj wydawa-
ne są prawa jazdy (w tym także prawo jazdy międzynarodowe), 
a także karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Wydział 
ten prowadzi również sprawy związane z zarządzaniem ruchem 
drogowym na drogach powiatowych i  gminnych oraz zajmu-
je się organizowaniem powiatowego transportu zbiorowego 
użyteczności publicznej, w  ramach którego uruchomiono po-
wiatowe przewozy pasażerskie, kursujące na dziewięciu liniach, 
obsługiwanych przez PKS w  Raciborzu. Ponadto Wydział nad-
zoruje ośrodki szkolenia kierowców, zajmuje się wpisywaniem 
osób do ewidencji instruktorów oraz prowadzi rejestry działal-
ności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców i  stacji kon-
troli pojazdów. Za pośrednictwem Wydziału można również 
otrzymać licencję na zarobkowy transport krajowy rzeczy 
i osób, zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne 
czy zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego. Wydział 
Komunikacji i Transportu wydaje także zezwolenia na przepro-
wadzenie imprez, które powodują utrudnienia w  ruchu drogo-
wym. Innym zadaniem Wydziału jest usuwanie pojazdów na po-
lecenie organów kontroli ruchu drogowego i służb ratowniczych 
oraz prowadzenie postępowania w sprawie przepadku pojazdów 
usuniętych z drogi na rzecz powiatu. Do obowiązków Wydziału 
należy także organizowanie egzaminów dla osób ubiegających 
się o wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 Wydział Komunikacji i  Transportu mieści się na parterze 
budynku przy ul. Pszowskiej 92a. Przychodząc do Wydziału 
w  celu załatwienia powyższych spraw, w  pierwszej kolejności, 
klient udaje się do Punktu Obsługi Klienta. Tam pracownicy 
udzielą niezbędnych informacji, pomogą przy wypełnianiu dru-
ków i  formularzy oraz poinformują o  konieczności dokonania 
opłat, a  także sprawdzą kompletność dokumentów. Następnie, 
w ramach działającego w Wydziale nowoczesnego systemu ob-
sługi klientów, pracownik Punktu wydrukuje bilet z odpowied-
nim numerem, który zawiera literę (oznacza salę) i trzycyfrowy 
numer (kolejność). Po pobraniu takiego biletu należy oczekiwać 
na pojawienie się swojego numeru na wyświetlaczu. Oprócz wy-
świetlającego się na elektronicznej tablicy numeru nadawany jest 
również komunikat głosowy zapraszający do podejścia do odpo-
wiedniego stanowiska. 
 Ze względu na dużą liczbę obsługiwanych klientów, a  także 
szeroki zakres zadań, jakimi zajmuje się Wydział, Starostwo po-
dejmuje stale działania, mające na celu ułatwienie procesu za-
łatwiania spraw w urzędzie. I  tak każdy, kto chce zarejestrować 
pojazd lub załatwić inną – związaną z rejestracją – sprawę (np. 

zgłoszenie zmian wymagających wymiany dowodu rejestracyj-
nego, wydanie wtórnika dowodu w  związku z  jego utratą), aby 
uniknąć oczekiwania w kolejkach może umówić się na wizytę na 
konkretny dzień i godzinę poprzez Internet. Wystarczy skorzy-
stać z dostępnego na stronie internetowej Starostwa kalendarza 
wizyt, a  następnie zgłosić się w Punkcie Obsługi Klienta w wy-
znaczonym terminie i  powołać się na wcześniejsze ustalenia. 
Umówieni klienci traktowani są priorytetowo. 
 Co więcej, aby uniknąć kolejek, na stronie internetowej Powiatu 
uruchomiona została kamerka, dzięki której można uzyskać pod-
gląd holu głównego w Wydziale (widoczny wyłącznie w godzinach 
urzędowania Wydziału). Klikając w odpowiedni link otrzymamy 
informację o tym ile osób, z którym numerem i w jakiej sprawie 
oczekuje na swą kolej do konkretnego stanowiska. Dowiemy się 
również jaki jest przewidywany czas oczekiwania. 
Ponadto, aby otrzymać odpowiednie formularze do wypełnienia, 
nie trzeba odwiedzać urzędu. Wystarczy na powiatowej stronie 
internetowej wejść do zakładki „E-Urząd – wnioski do pobra-
nia” i  pobrać odpowiedni dokument. Z  wypełnionym drukiem 
należy udać się do urzędu. Można go również przesłać elektro-
nicznie za pomocą platformy SEKAP.
 Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia za pośrednic-
twem Internetu, czy wybrane dokumenty zostały już przygoto-
wane do odbioru. Należy wybrać typ dokumentu, wprowadzić 

POZNAJ SWÓJ URZĄD – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

W lipcowym wydaniu „Wieści”  – najczęściej odwiedzany 
przez klientów – Wydział Komunikacji i Transportu.

Obsługę Punktu Klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu zapewnia dwóch 
pracowników

Na klientów chcących załatwić sprawy związane z rejestracją czeka 7 stanowisk
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 W czerwcu odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskie-
go w obecnej kadencji. W jej trakcie powiatowi radni jednogłośnie 
zdecydowali o  udzieleniu Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego, 
na czele którego stoi starosta Tadeusz Skatuła, absolutorium z wy-
konania budżetu w  2011 r. Pozytywną opinię o  sprawozdaniu 
z wykonania budżetu wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach oraz biegli rewidenci, którzy je badali.
Po głosowaniu Starosta podziękował radnym za współpracę przy 
realizacji nie zawsze łatwych zadań, a także skarbnikowi Powiatu 
oraz pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek organiza-
cyjnych, którzy przyczynili się do sprawnego i efektywnego wyko-
nania  ubiegłorocznego budżetu. Mimo niełatwych czasów udało 
się zrealizować i przygotować w minionym roku wiele niezwykle 
istotnych dla rozwoju powiatu wodzisławskiego przedsięwzięć.
Budżet Powiatu Wodzisławskiego w  minionym roku ostatecznie 
zamknął się po stronie dochodów kwotą 124,8 mln zł, zaś po stro-
nie wydatków kwotą 124,5 mln zł. Dzięki dużej dyscyplinie przy 
realizacji budżetu poziom wykonanych dochodów wyniósł 101,1% 
planu, z kolei wydatków – 95,5% planu. Na zakończenie sesji po-
wiatowi radni w  bloku głosowań podjęli szereg uchwał, w  tym 
m.in. dot. składu osobowego Rady Społecznej połączonych szpitali 
oraz o  sposobie ustalania wysokości opłat dodatkowych i  opłaty 
manipulacyjnej w powiatowej komunikacji autobusowej.
 Kolejna sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbyła się 12 
lipca. Została ona zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Eugeniusza Walę na prośbę Starosty Tadeusza Skatuły w związku 

z  decyzją Zarządu Województwa Śląskiego o  przyznaniu Powia-
towi Wodzisławskiemu dotacji w wysokości 4 218 000 zł na roz-
budowę i modernizację Powiatowego Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w  Wodzisławiu Śl. Do realizacji tego przedsięwzięcia 
niezbędne okazało się dokonanie zmian w budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu, dlatego Rada podczas lipcowej se-
sji podjęła w tym względzie stosowne uchwały. Więcej informacji 
o rozbudowie i modernizacji PCKU w artykule pt. „Ponad 4 mln 
na rozbudowę PCKU”.

odpowiedni numer (na przykład numer rejestracyjny samocho-
du dla dowodu rejestracyjnego, numer PESEL dla prawa jazdy) 
i kliknąć „Sprawdź”. W przypadku, jeśli klient podał we wniosku 
numer telefonu komórkowego informacje o dokumencie do odbio-
ru otrzyma sms-em.
 Warto dodać, że na odwiedzających Wydział klientów z mały-
mi dziećmi czeka specjalnie przygotowany „Kącik malucha”. Ocze-
kujący na podejście do odpowiedniego stanowiska, mogą śledzić 
na telewizorze ciekawe informacje o powiecie wodzisławskim oraz 
dowiedzieć się jak załatwić konkretną sprawę.

Warto wiedzieć......
Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje dziennie od 300 
do 350 klientów.

25  minut, tyle wynosi średni czas rejestracji pojazdu, po 
wcześniejszym umówieniu się na wizytę. 

W ubiegłym roku złożono 14 300 wniosków o zarejestrowanie 
pojazdu, wydano około 10 000 dowodów rejestracyjnych,  6186 
praw jazdy oraz dokonano 351 zmian w organizacji ruchu. 

Na terenie powiatu wodzisławskiego zarejestrowane są 32 
ośrodki szkolenia kierowców oraz 11 stacji kontroli pojazdów. 

Do tej pory Wydział Komunikacji i Transportu wydał 321 
licencji na transport drogowy rzeczy i osób.

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Łuszczak
a.luszczak@powiatwodzislawski.pl

Zastępca Naczelnika: Mariusz Wysłucha
mariusz.wyslucha@powiatwodzislawski.pl

KANCELARIA: tel. 32 41 20 900, fax 32 41 20 901
komunikacja@powiatwodzislawski.pl
Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a

Pozostałe numery telefonów:

• PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: 32 41 20 906

• REFERAT DS. PRAW JAZDY: 32 41 20 903, 41 20 904

• REFERAT DS. REJESTRACJI POJAZDÓW:
32 41 20 907, 32 41 20 909

• REFERAT TRANSPORTU: 32 41 20 913, 32 41 20 914

• GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA RUCHEM:
32 41 20 963

Godziny urzędowania:
 • poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00,
 • czwartek 8:00 – 17:00,
 • piątek 8:00 – 13:00

WIEŚCI Z SESJI

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. Od lewej: Tadeusz Skatuła, Dariusz Prus, 
Zbigniew Seemann, Jolanta Tomaszewska, Andrzej Korbica
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W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 20 lipca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie ze 
środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Ten program jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszej polityki 
społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia zawarte 
w programie adresowane są do indywidualnych uprawnionych osób 
niepełnosprawnych. Powiat Wodzisławski przystąpił do programu 
decyzją Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. 
Dzięki temu w powiecie można będzie teraz załatwić sprawy, którymi 
dotąd zajmował się śląski oddział PFRON w Katowicach. Będzie za-
tem bliżej, a przez to łatwiej.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o do-
finansowanie do  likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe 
i społeczne funkcjonowanie. Z dofinansowania mogą skorzystać oso-
by z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności w następujących obszarach wsparcia:
A – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
B1 – pomoc w  zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem,
B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnie-
nie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie opłaty za pobyt dziec-
ka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym i potrwa do 30 
września 2012 roku. Wstępnie, na podstawie rozpoznania dokonane-
go w gminach oraz w katowickim PFRON dotyczącego liczby osób 
potencjalnie zainteresowanych programem, PCPR w Wodzisławiu Śl. 
zwrócił się do PFRON o zabezpieczenie na realizację zadań w progra-
mie kwoty 427 450 zł. Nie jest jednak wykluczone, że w przypadku du-
żego zainteresowania ze strony mieszkańców powiat poprosi PFRON 
o dodatkowe pieniądze, zwłaszcza że jak deklarują władze Funduszu 
jest na to przyzwolenie.
Druki wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON 
wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.

Szczegółowe informacje dot. programu można uzyskać bezpośred-
nio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., 
Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Pomocy Uchodźcom i Szkoleń, ul. 
Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 455 14 30 wew. 33 lub 34 oraz 
na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl (zakładka „Ak-
tywny samorząd”).

SKORZYSTAJ Z POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NIE WIESZ CO CHCESZ ROBIĆ W ŻYCIU? CHCESZ WIEDZIEĆ CZY DOBRZE 
ZAPLANOWAŁEŚ SWOJĄ KARIERĘ?

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zarejestrowane w wodzi-
sławskim urzędzie pracy, mogą zgłosić się na badanie polegające 
na wypełnieniu Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. 
Wynik takiego testu pomaga doradcom zawodowym w  pracy 
z osobami zgłaszającymi się do urzędu o pomoc. - Kwestionariusz 
Zainteresowań  Zawodowych polega na poznaniu i  diagnozie wła-
snych predyspozycji, zainteresowań i  umiejętności zawodowych, 
wyborze lub zmianie zawodu, określeniu kierunku kształcenia lub 
szkolenia czy poznaniu przyczyn niepowodzeń zawodowych – mówi 
Angelika Krzywodajć, kierownik Referatu ds. Pośrednictwa zawo-
dowego i szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Test zbudowany jest z 224 pytań w wersji dla młodzieży i 209 pytań 
w wersji dla dorosłych. Wypełnienie KZZ, w zależności od indywi-
dualnego tempa pracy, zajmuje od 40 do 60 min. 
Po wypełnieniu kwestionariusza osoba badana otrzymuje infor-

mację o swoich zainteresowaniach i predyspozycjach zawodowych 
w  formie raportu, zawierającego opis wyników uzyskanych w 12 
skalach. W ubiegłym roku za pomocą tego narzędzia zostały zba-
dane predyspozycje zawodowe 67 osób. 
Badanie predyspozycji jest bezpłatne. Osoby zainteresowane te-
stem proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu badania 
z doradcą zawodowym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wodzisławiu Śl.  - pokój 36a lub telefonicznie 32 459 29 58.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zaprasza do 
udziału w badaniu predyspozycji zawodowych. 
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Od lewej: Tadeusz Skatuła, Mieczysław Kieca, Maciej Jakubowski, Adam Hajduk, 
Ryszard Zawadzki

Na zaproszenie Związku Gmin i  Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do Wodzisławia Śl. na 
spotkanie z samorządowcami przyjechał Wiceminister Edukacji Narodowej, Podsekretarz Stanu Maciej Jakubowski. Celem 
wizyty było omówienie nurtujących lokalne samorządy problemów związanych z funkcjonowaniem, a przede wszystkim 
z finansowaniem i organizacją oświaty. 

W spotkaniu udział wzięli starostowie, prezydenci, wójtowie 
i  burmistrzowie z  naszego regionu, w  tym również wodzisław-
ski Starosta, Tadeusz Skatuła oraz Naczelnik Wydziału Oświaty 
– Edyta Glenc. W spotkaniu uczestniczył także poseł Ryszard Za-
wadzki. Podczas wizyty minister omówił kierunki i stan zaanga-
żowania prac nad zmianami legislacyjnymi w ustawie o systemie 
oświaty. Maciej Jakubowski zapowiedział też zmiany w  Karcie 
Nauczyciela. - Nowe rozwiązania powinny być znacznie bardziej 
przejrzyste – podkreślił wiceminister. Chodzi przede wszystkim 
o  zasady przyznawania nauczycielom urlopów zdrowotnych 
i wysokość dodatku wiejskiego. Według Jakubowskiego jest zgo-
da co do tego, że urlopy zdrowotne nie zostaną całkowicie zlikwi-
dowane, ale będą uściślone zasady ich przyznawania. - Na pewno 
trzeba odejść od orzekania o urlopie przez lekarza pierwszego kon-
taktu. Co do pozostałych kwestii mam nadzieję, że szybko zosta-
nie wypracowany kompromis – zapowiadał wiceminister. Mówił 
także o  proponowanych zmianach dotyczących wprowadzenia 
możliwości przekazywania szkół i placówek oświatowych innym 
osobom prawnym lub fizycznym bez względu na liczbę uczniów 
oraz o objęciu subwencją oświatową przedszkoli.
Wiele pytań do ministra kierowali również samorządowcy. Do-
tyczyły one przesuniętego do 2014 roku terminu obowiązku 

szkolnego sześciolatków, systemu płacowego nauczycieli czy 
szkolnictwa zawodowego. Poruszona została również kwestia 
pomocy ze strony ministerstwa w  dostosowaniu budynków 
szkół do obowiązujących standardów. Minister Jakubowski po 
owocnej dyskusji podziękował za wszystkie sygnały oraz suge-
stie zgłaszane przez samorządy, które obiecał wykorzystać do 
zmian legislacyjnych w obowiązującym prawie.

Z MINISTREM O SYSTEMIE OŚWIATY

W miarę możliwości pomóżmy zwierzęciu 
Dzika zwierzyna wybiega na jezdnię w większości przypadków wprost 
pod koła samochodów. Kierowcy jednak często zapominają, iż po-
trąconemu zwierzęciu należy pomóc lub przynajmniej zawiadomić 
odpowiednie służby. Tego typu sytuacje opisują dokładnie przepisy 
ustawy o ochronie zwierząt, w których czytamy, iż prowadzący pojazd 
mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możli-
wości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia od-
powiednich służb. Najlepiej w tym wypadku wezwać policję lub straż 
miejską. Nie tylko sporządzi ona odpowiednią notatkę, która potem 
może okazać się przydatna przy żądaniu odszkodowania, ale powia-
domi jednostki, które zajmą się zabraniem zwierzyny.
Ma to szczególne znaczenie w  przypadku, gdy konieczne będzie 
uśmiercenie zwierzęcia. Taką decyzję mogą jedynie podjąć: lekarz 
weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor or-
ganizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, funkcjo-
nariusz Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Par-
ków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik 
łowiecki, strażnik Państwowej Straży Rybackiej. Należy również pa-
miętać o tym, że nie wolno dotykać ani przewozić dzikiej zwierzyny. 
Może to grozić zakażeniem, np. wścieklizną. Tusza takiego zwierzęcia 
jest własnością dzierżawcy terenu. Kierowca  nie ma prawa także za-
brać zwierzyny, gdyż będzie wówczas posądzony o kłusownictwo.

Aby uniknąć przypadków zderzenia z  dzikim zwierzęciem należy 
ostrożne przejeżdżać trasy, gdzie jest duże prawdopodobieństwo 
wybiegnięcia zwierzęcia na jezdnię. Takie drogi ostrzega znak: żółty 
trójkąt z jeleniem. Nie ignorujmy go i  zwolnijmy, by w chwili zagro-
żenia odpowiednio zareagować.
Ważne
Kierowcy, którzy uciekli z  miejsca zdarzenia narażają się na karę 
aresztu lub grzywny do 5 tysięcy złotych. Ponadto, jeśli sprawa trafi 
do sądu, możliwe jest też zasądzenie dodatkowo obowiązku wpłacenia 
1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Natomiast kierowcom, 
którzy powiadomili o potrąceniu zwierzyny nie grozi żadna sankcja. 
Na szczęście takie sytuacje ucieczki zdarzają się rzadko, gdyż po zde-
rzeniu z dużym zwierzęciem, samochody są najczęściej uszkodzone 
i kierowca wzywa policję, by ubiegać się o odszkodowanie. 
W  przypadku, jeżeli mamy wykupione ubezpieczenie AutoCasco, 
sprawa jest dość prosta. Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszko-
dowania również wtedy, gdy potrącimy na jezdni dzikie zwierzę. Jest 
to jednak ubezpieczenie dobrowolne, które może wykupić każdy 
właściciel pojazdu na okres 12 miesięcy. 
Jeśli nie posiadamy ubezpieczenia AC, to możemy ubiegać się o od-
szkodowanie od zarządców dróg, ale tylko wtedy, gdy droga nie była 
oznaczona znakiem A 18 b, czyli „uwaga na zwierzęta leśne”. Gdyby 
do potrącenia zwierzęcia doszło podczas polowania, możemy do-
magać się odszkodowania od zarządcy lokalnego koła łowieckiego.

GDY POTRĄCIMY DZIKIE ZWIERZĘ

Latem zwiększa się aktywność dzikich zwierząt, warto pamiętać o tym podczas długich wakacyjnych podróży. Radzimy, 
na co zwrócić uwagę podczas jazdy, aby uniknąć spotkania z dzikim zwierzęciem oraz jak zachować się gdy je potrącimy.
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Przypomnijmy, że wodzisławskie Starostwo Powiatowe złożyło 
w marcu 2009 roku wniosek o dofinansowanie zadania pod na-
zwą: „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w  Wodzisławiu Śląskim, ul. Gałczyńskiego 
1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Ze względu na ograniczoną 
ilość środków finansowych, jakimi dysponował Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego, zadanie nie uzyskało w  2009 
roku dofinansowania i zostało umieszczone na liście rezerwowej. 
W czerwcu, po przeliczeniu środków rozdysponowanych w okre-
sie rozliczeniowym 2007 – 2013, okazało się, że znalazły się pie-
niądze na wsparcie inwestycji i Zarząd Województwa Śląskiego 
przyjął projekt do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu wg kosztorysów z 2009 r. wynosi do-
kładnie 5.476.427,14 zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania 
to 4.218.491,82 zł, tj. 77% wszystkich kosztów kwalifikowalnych. 
Różnicę w wysokości ok. 1,3 mln zł sfinansuje Starostwo.
Rozbudowa i  modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego ma na celu poprawę warunków kształcenia usta-
wicznego poprzez stworzenie nowoczesnych i  specjalistycznych 
warsztatów oraz pracowni zawodowych. Utworzony obiekt ma 
być odpowiedzią na konieczność rozwijania oferty edukacyjnej 
placówek kształcenia ustawicznego jako elementu wspomagają-
cego przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom na rynku pracy.
W  ramach inwestycji powstaną nowoczesne warsztaty obróbki 
mechanicznej - klasycznej, hala obrabiarek CNC, spawalnia, hala 

zawodów budowlanych, warsztat obróbki ręcznej, pracownia fir-
my symulacyjnej, pracownia techniczna, pracownia pomiarów, 
pracownia CAD i GRAFIKI (komputerowego wspomagania pro-
jektowania) oraz rampa. Jak mówi dyrektor PCKU, Bożena Rącz-
ka, możliwe, że w trakcie aktualizacji kosztorysu i projektu inwe-
stycji będą dokonywane jeszcze zmiany. - Projekt powstał kilka lat 
temu. Tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy sięgać po nowocze-
śniejsze rozwiązania, które warto by zastosować bez zwiększania 
kosztów - wyjaśnia Bożena Rączka, dyrektorka PCKU.
  Dodatkowo projekt obejmuje stworzenie zaplecza socjalnego 

(szatni, łazienek, ubikacji) oraz magazynu, który 
wykorzystywany będzie do przechowywania ma-
teriałów potrzebnych do  prowadzenia zajęć prak-
tycznych.
Efekty realizowanego projektu dotyczyć będą nie 
tylko słuchaczy PCKU. Z  powstałego zaplecza 
skorzystają także uczniowie szkół technicznych 
i zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzi-
sławski, objęci praktyczną nauką zawodu. Ponadto 
zagospodarowane zostanie otoczenie wokół bu-
dynku. Powstaną dodatkowe miejsca parkingowe 
(ok. 59), plac manewrowy oraz wyremontowana 
zostanie droga dojazdowa.

PONAD 4 MLN ZŁ NA ROZBUDOWĘ PCKU!

Starostwo Powiatowe w  Wodzisławiu Śl. pozyskało 4.2 mln zł na rozbudowę i  modernizację Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Już wkrótce ruszy największa, bo warta 5,5 mln, inwestycja oświatowa 
w powiecie. Powstanie nowoczesna placówka kształcenia ustawicznego i zawodowego. 

PCKU kształci w  systemie wieczorowym, e-lear-
ningowym, zaocznym oraz kursowym. Kandydaci 
mogą składać dokumenty do 21 sierpnia 2012 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ 
EDUKACYJNĄ PCKU

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęło rekrutację 
kandydatów do szkół.

Siedziba Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego
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Do 10 sierpnia br. dzieciom do 5 roku życia będą jeszcze wydawane pasz-
porty tymczasowe z rocznym terminem ważności. Natomiast od 11 sierpnia 
podstawowym dokumentem podroży dla dzieci do 5 roku życia będzie pasz-
port ważny przez 5 lat od daty wydania. Opłata za wydanie tego paszportu 
nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła – jak dotychczas – 30 zł. Paszporty dla 
dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat są również ważne przez 5 lat. Nato-
miast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia 
są ważne przez 10 lat od daty wydania.
Wnioski paszportowe przyjmuje Wydział Obywatelski, Ochrony Infor-
macji Niejawnych i  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92, II piętro, pok. 216. tel.:32 
412 09  w poniedziałki, wtorki, środy od 7.30 do 15.00, czwartki 7.30 - 
17.00  i piątki 7.30 - 13.30.

ZMIANY W PASZPORTACH DLA DZIECI

WYNIKI MATUR – UCZNIOWIE ZE SZKÓŁ POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
PONOWNIE NAJLEPSI

ZGŁOŚ KANDYDATA DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Od 11 sierpnia br. paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5 roku życia będą ważne przez 5 lat. Aktualnie wszystkim dzieciom 
do 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności. Wprowadzając zmiany wzięto pod 
uwagę sugestie rodziców, którzy do tej pory co roku musieli wyrabiać nowe paszporty dla swoich dzieci.

84,78% - taki procent tegorocznych maturzystów ze szkół ponadgimnazjanych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski 
zdało majowy egzamin maturalny. Po raz kolejny uczniowie wyprzedzili młodzież z Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Żor, Raci-
borza czy Mikołowa, zajmując tym samym pierwsze miejsce w rybnickiej delegaturze Kuratorium Oświaty i siódme miejsce 
w całym województwie.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione pomioty do zgłaszania kan-
dydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl. Kandydatów na członków 
Rady można zgłaszać do 7 września 2012 r. do godziny 14:00.

Na 1150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisław-
skiego, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów, 
świadectwo dojrzałości otrzymało 975.
Średnia zdawalność matury w  całym województwie śląskim wy-
niosła 80,73%. Z  naszego regionu próg ten przekroczyły tylko 
szkoły wodzisławskie (84,74%) i rybnickie (82,29%). Poniżej śred-
niej uplasowały się szkoły z  Żor (73,56%), powiatu rybnickiego 

(73,64%), powiatu raciborskiego (78,45%) i  Jastrzębia-Zdroju 
(78,54%).
Warto podkreślić, że wyniki tegorocznej matury są znacznie lepsze 
niż w ubiegłym roku, kiedy to średnia zdawalność matury w maju 
była o ok. 5% niższa i wynosiła w województwie 75,74%, natomiast 
w powiecie wodzisławskim też była większa od średniej wojewódz-
twa bo wyniosła: 79,85%.

Zgłoszenia kandydatów trzeba dokonać na „Karcie zgłoszenia” 
dostępnej pod adresem www.powiatwodzislawski.pl, którą należy 
dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. 
Bogumińskiej 2 lub Pszowskiej 92a. 

Zebranie delegatów, na którym wybrani zostaną przedstawiciele 
organizacji i podmiotów uprawnionych na członków Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się 16 września 
w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a. 

Jak poinformował PKS Racibórz, od  dnia 1 sierpnia z  przyczyn 
dotyczących przewoźnika nastąpiła zmiana rozkładu jazdy na linii 
z Wodzisławia Śl. do Bukowa przez Gorzyce i Bluszczów. Poran-
ny autobus wyjeżdżający dotąd z Bluszczowa do Wodzisławia Śl. 
o godz. 5:35 od początku sierpnia będzie kursować pół godziny 
wcześniej, tj. o godz. 5:05.

KOREKTA W ROZKŁADZIE JAZDY PKS
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 W Wodzisławiu Śl. ekipy Powiatowego Zarządu Dróg rozpocz-
ną budowę chodnika wraz z  kanalizacją przy ul. Mszańskiej i  ul. 
Turskiej, a  także chodnika przy ul. kard. Kominka i  ul.  Mikołaja 
Kopernika. Wybudowana zostanie również zatoka autobusowa przy 
ul. Chrobrego. Oprócz tego Powiatowy Zarząd Dróg już bez udziału 
finansowego miasta wykona ok. 200 m chodnika przy ul. Grodzisko 
o wartości ok. 50 tys. zł. W trakcie wakacji wybudowany zostanie 
również chodnik wraz z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 
Czarnieckiego i Odrodzenia, dzięki czemu w nowym roku szkolnym 
dzieci będą bardziej bezpieczne w drodze do szkoły. Dzięki współ-
pracy władz miasta i Powiatu powstanie również dokumentacja na 
budowę chodnika przy ul. Radlińskiej, a także na drogę prowadzącą 
do strefy gospodarczej w Kokoszycach. Zarząd Powiatu zadeklaro-
wał też udział Powiatu w kosztach budowy ronda na skrzyżowaniu 
ul. 26 Marca, Radlińskiej i Matuszczyka. W Wodzisławiu Śl. za kwo-
tę 7,8 mln zł całkowicie wyremontowano ul. Czyżowicką, Olszyny 
i Oraczy. Środki na tą inwestycję w ponad 70% pochodziły z budże-
tu UE. W Pszowie przebudowany zostanie fragment ul. Leopolda 
Staffa. Ponadto powstaną nowe chodniki w ciągu ul. Kraszewskiego 
i  przy ul. Ignacego Paderewskiego. W  tym pierwszym przypadku 
obok chodnika powstaną miejsca postojowe. Wyremontowany zo-
stanie też chodnik przy ul. Bohaterów Westerplatte.
W Radlinie powstanie chodnik w ciągu ul. Rydułtowskiej, a tak-
że chodnik i dwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kor-
fantego i  ul. Hutniczej. W  Rydułtowach z  kolei – chodnik wraz 
z miejscami postojowymi przy ul. Traugutta. Opracowane zostaną 
też dokumentacje kolejnych inwestycji w obu tych miastach.
Remonty będą mieć miejsce również w  gminach wiejskich.  
W gminie Godów, która na wsparcie inwestycji przy drogach po-
wiatowych przeznaczyła najwięcej środków, bo ponad pół miliona 
złotych, rozpocznie się przebudowa drogi nr 5020S w  Krostoszo-
wicach. W  tej samej miejscowości powstanie nowy chodnik wraz 
z  kanalizacją deszczową przy ul. Szybowej. Kontynuowana będzie 
również inwestycja drogowa polegająca na usprawnieniu połączenia 
gminy Godów oraz strefy inwestycyjnej tam funkcjonującej z auto-
stradą A-1, której całkowity koszt oszacowany został na 6,8 mln zł, 
z  czego ok. 5,1 mln zł stanowią środki z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Według 
prognoz ta inwestycja ma zostać zakończona jesienią tego roku. 
W Skrbeńsku na ul. Piotrowickiej, na odcinku od ul. 1 Maja do ul. 
Zielonej, także zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni, wy-
budowany chodnik i kanalizacja deszczowa. Nowy chodnik z kana-
lizacją deszczową powstanie również na ul. 1 Maja w Skrzyszowie 
i ul. Skrzyszowskiej w Mszanie. W tej ostatniej miejscowości trwa 
też remont chodnika w obrębie zatok autobusowych na ul. 1 Maja.
Z kolei w Połomi remont chodnika obejmie odcinek ul. Centralnej 
od drogi wojewódzkiej w kierunku mostu, zaś w Gogołowej – ul. 
Wiejskiej od ul. Okrężnej do drogi wojewódzkiej. 
Także w Syryni zostanie zmodernizowany chodnik przy ul. 3 Maja, 
a  w  Turzy Śl. powstanie chodnik i  kanalizacja deszczowa przy 
ul. Mszańskiej. W przypadku gminy Gorzyce i gminy Lubomia 
znaczne środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumen-

tacji na budowy chodników i przebudowy dróg. I tak nowa doku-
mentacja powstanie dla chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach, 
ul. Wodzisławskiej w  Rogowie oraz Orzyckiej w  Czyżowicach. 
Z kolei w Lubomi powstanie dokumentacja dla przebudowy dro-
gi 3545S (ul. Mickiewicza i  ul.  Korfantego), przebiegającej przez 
centrum tej miejscowości. W  czerwcu oficjalnie zakończona zo-
stała największa inwestycja drogowa powiatu w ostatnich latach, 
tj. przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref 
przemysłowych w Czyżowicach i w Wodzisławiu Śl. oraz odciąża-
jącego DW 933, dzięki której na terenie gminy Gorzyce wyremon-
towano ul. Nową i ul. Wodzisławską. Koszt wynoszący ok. 7,8 mln 
zł w ponad 70% został sfinansowany ze środków unijnych.
Udział Gmin we wszystkich zadaniach realizowanych w 2012 r. 
prezentuje się następująco:
Gmina Gorzyce - 70.000,00 zł,
Gmina Lubomia - 50.000,00 zł,
Gmina Godów - 530.000,00 zł,
Gmina Mszana- 100.000,00 zł,
Miasto Radlin- 190.000,00 zł,
Miasto Pszów - 200.000,00 zł,
Miasto Wodzisław Śląski - 120.000,00 zł,
Miasto Rydułtowy - 50.000,00 zł.
Udział Powiatu - 1.842000,00

LATO – CZAS REMONTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

Lato to dla większości z  nas czas wakacji i  wypoczynku. To jednak również okres wzmożonych inwestycji na drogach 
i chodnikach. W tym roku ekipy drogowców spotkamy przy drogach powiatowych w prawie wszystkich gminach powiatu. 
Łącznie na tegoroczne remonty realizowane przez Powiat wspólnie z gminami zostanie wydanych ponad 3 mln zł, z czego 
prawie dwie trzecie stanowić będą środki z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, resztę dopłacą gminy. Kolejnych 11 milionów 
Powiat zapłaci za realizowane w 2012 r. unijne inwestycje drogowe.

Remont chodnika przy ul. Centralnej w Połomi

Naprawa remonterem drogowym nawierzchni jezdni ul. Mickiewicza w Lubomi
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Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., 
jak co roku podczas letniego wypoczynku, prowadzą akcję 
pod nazwą „Bezpieczne wakacje 2012”. W jej ramach zapla-
nowano różnorodne działania prewencyjne, profilaktyczne, 
informacyjne i  kontrolne, których celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom i  młodzieży oraz zapobieganie 
ewentualnym zagrożeniom. Akcja potrwa do 3 września br.

W ramach mikroprojektu pt. „Poznaj atrakcje pogranicza!” 
wydano informator turystyczny oraz mapę turystyczną po-
granicza wodzisławsko-karwińskiego.

Na drogach pojawiają się dodatkowe patrole, a pod szczególnym 
nadzorem znajdują się autobusy wiozące dzieci na wypoczy-
nek. - Oprócz badania stanu trzeźwości kierowców, sprawdzany 
jest także stan techniczny pojazdów. Jak dotąd, przeprowadzone 
kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości – mówi Marta 
Czajkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wo-
dzisławiu Śl.  Bezpieczne wakacje to nie tylko dojazd na miejsce 
wypoczynku, dlatego działania policji prowadzone są również 
w zakresie prewencyjnym w całym powiecie i polegają m.in. na: 
kontrolowaniu rejonów akwenów wodnych, sprawdzaniu miejsc 
gromadzenia się nieletnich, ale też sprawdzaniu tych miejsc, 
gdzie dzieci i młodzież spędzają wolny czas, np. podwórka czy 
place zabaw. Mimo, że to już półmetek wakacji, Policja nadal 
apeluje o odpowiedzialność, ostrożność i rozwagę. 

Okres wakacji sprzyja podróżom, zarówno tym dalekim jak i tym, 
które umożliwiają poznanie najbliższej okolicy. Aby ułatwić po-
ruszanie się po pograniczu wodzisławsko-karwińskim Starostwo 
Powiatowe w partnerstwie z Urzędem Miasta Bogumin przygo-
towało informator turystyczny wraz z mapą. Publikacja została 
opracowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa.
Bogato ilustrowany informator ukazuje pogranicze wodzisław-
sko-karwińskie, jako miejsce w którym można w aktywny i cie-
kawy sposób spędzić wolny czas. Przewodnik prezentuje walory 
turystyczne powiatu wodzisławskiego oraz ziemi karwińskiej – 
atrakcje turystyczne, obiekty zabytkowe, piękno krajobrazu i bo-
gactwo przyrody. Wszystko to w  trzech wersjach językowych: 
polskiej, czeskiej i angielskiej.
Praktyczne uzupełnienie informatora stanowi mapa turystyczna. 
Obrazuje ona m.in. przebieg ścieżek rowerowych oraz lokaliza-
cję obiektów turystycznych. Natomiast, jej rewers zawiera prak-
tyczne informacje o  ofercie noclegowej, gastronomicznej i  kul-
turalnej. Mamy nadzieję, iż wydana publikacja będzie stanowiła 
zachętę do organizacji wycieczek i  samodzielnego poznawania 
uroków pogranicza wodzisławsko-karwińskiego. Przewodnik 
jest bezpłatny. Można go otrzymać w  Starostwie Powiatowym 
w Wodzisławiu Śląskim w Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu 
(ul. Pszowska 92a, pok. 308).

BY WAKACJE BYŁY BEZPIECZNE Z NOWYM PRZEWODNIKIEM
PO ATRAKCJACH POGRANICZA
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PRZYZNANO NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał doroczne nagrody 
w  dziedzinie kultury i  sportu. Wśród tegorocznych laureatów 
są szczególne osobowości sportowe i  artystyczne, które swoimi 
osiągnięciami rozsławiają powiat wodzisławski. – Cieszę się, że 
z roku na rok przybywa nam sukcesów, na które pracują mieszkań-
cy naszego powiatu  – podkreśla Starosta Tadeusz Skatuła. 
W  tym roku wpłynęło 14 wniosków o  przyznanie nagrody 
w dziedzinie kultury oraz 66 - w dziedzinie sportu. Zarząd Po-
wiatu, biorąc pod uwagę opinie komisji oceniających wnioski, 
przyznał 9 nagród w dziedzinie kultury oraz 23 nagrody i 13 wy-
różnień w dziedzinie sportu. Łączny budżet na wszystkie nagro-
dy wyniósł 30 000 zł. Nagrodzeni podziękowania oraz gratyfika-
cje finansowe odbiorą podczas uroczystej gali, która odbędzie się 
w październiku.
Zuzanna Karwot, Franciszek Nieć, Zygmunt Łaciok, Stani-
sława Wojtyna, Zespół Olzanki, Barbara Grobelny, Danuta 
Szczypka, Janusz Reclik i  ks. Bogusław Płonka – to laureaci 
tegorocznej Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w  Dziedzinie 
Kultury.  Z kolei w dziedzinie sportu nagrody w kategorii oso-
by fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym otrzymali:  Adam 
Pawłowski, Dominika Bielecka, Sylwia Molitor, Agata Warło, 
Wojciech Fojcik, Filip Kroemer, Marcin Kołoczek, Mateusz 
Rok, Daniel Marcol, Martyna Szymańska, Dominika Mosler, 

Dawid Węglarz, Piotr Chodźko, Damian Kempny, Daria Hib-
ner oraz Wioletta Elias, Aleksandra Siwoń, Weronika Skorupa 
i  Laura Boryczka (drużyna). W  kategorii trenerzy prowadzą-
cy zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  w  mię-
dzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
nagrody trafią do: Aleksandry Pustołki, Krzysztofa Skorupy, 
Bolesława Miki i Alfreda Kucharczyka. Leszek Bednorz, Sła-
womir Szurek, Wojciech Kroemer to laureaci nagrody w kate-
gorii trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami 
w działalności sportowej.
 Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu 
w 2012 r. w kategorii osoby fizyczne za osiągnięte wyniki spor-
towe w  międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym trafią do: Łukasza Ferenca, Macieja Kowalskiego, 
Konrada Kołoczka, Kamila Kaczmarka, Kacpra Blanika, To-
masza Jurczyka, Marty Wójcik i  Aleksandry Małek. W  kate-
gorii trenerzy prowadzący zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w  międzynarodowym lub krajowym współza-
wodnictwie sportowym laureatami wyróżnienia zostali: Marek 
Przybysz, Robert Szindler, Bogdan Milion, Tomasz Sosna, Da-
riusz Targosz.
Zarówno laureatom, jak i  wszystkim pozostałym kandydatom 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego składa serdeczne gratulacje za 
osiągnięcia sportowe i artystyczne uzyskane w 2011 r. 


