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BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO

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!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
życzymy nam wszystkim, aby nasze 
działania były zawsze podejmowane 

w duchu wzajemnego szacunku  i w imię 
dobra nie tylko własnego, ale też 

drugiego człowieka. Niech te Święta 
będą dla nas wszystkich probierzem 

wytrwania w dobrej woli i dobrych 
postanowieniach, abyśmy w tej uroczystej 

i podniosłej scenerii Świąt odkryli 
głębokie pragnienie  dobra, pokoju 

i miłości.

Wesołych Świąt!
Starosta Powiatu Wodzisławskiego

Przewodniczący Rady Powiatu
oraz Zarząd i Rada Powiatu

Drodzy Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego !!
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 Obchody rozpoczęto tradycyjnie mszą św. w  intencji gór-
ników oraz młodych adeptów tego zawodu, którą odprawiono 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Później Powiatowa „Bar-
bórka” przeniosła się do Wodzisławskiego Centrum Kultury, 
gdzie odbył się m.in. tradycyjny skok przez skórę oraz obrzęd 
pasowania młodych górników, którego dokonał Starosta Tade-
usz Skatuła. Z kolei Piotr Rykala, wiceprezes Kompanii wręczył 
tzw. młodym lisom symboliczne gwarancje pracy w kopalniach 
Kompanii Węglowej S.A.

 Władze Powiatu podziękowały też wszystkim osobom za-
służonym w  reaktywację szkolnictwa górniczego w  powiecie 
wodzisławskim. Jako pierwszy samorząd na Śląsku, Powiat roz-
począł trwającą do dzisiaj współpracę z  Kompanią Węglową. 
Symboliczne podziękowania odebrali zatem obaj starostowie 
poprzednich kadencji Jan Materzok i  Jerzy Rosół oraz wice-
prezes Kompanii Piotr Rykala i dyrektorzy KWK Chwałowice, 
KWK Jankowice, KWK Marcel i KWK Rydułtowy – Anna. Pa-
miątki górniczego święta w powiecie wodzisławskim – statuetki 
św. Barbary – wręczono z kolei posłowi Ryszardowi Zawadzkie-
mu oraz wicekuratorowi  Tadeuszowi Żesławskiemu.

 W  okolicznościowym przemówieniu Starosta Skatuła pod-
kreślał wielkie znaczenie górniczego święta. – Barbórka to do-
godna sposobność do refleksji nad kondycją współczesnego gór-
nictwa i jego przyszłością. Branży tej potrzebne są nie tylko nowe 
techniki i technologie eksploatacji złóż, ale przede wszystkim bez-
pieczne dla ludzi warunki pracy. Dlatego tak istotna jest dobrze 
przygotowana i wysoko wykwalifikowana kadra górnicza, która 
winna sprostać wymogom nowoczesnej technologii. Jest więc wy-
zwaniem dla nas wszystkich odpowiednio przygotować młodzież 
do tego trudnego i niebezpiecznego zawodu – mówił Starosta.

 Z kolei Piotr Rykala przypomniał, że Kompania Węglowa jest 
największą firmą górniczą w  Polsce i  Unii Europejskiej, a  ko-
palnie ziemi wodzisławskiej i  rybnickiej należą do kompanij-
nej ekstraklasy. – Podejmując pracę w tych czterech kopalniach, 
to tak jakbyście wsiadali do wagonu pierwszej klasy – mówił do 
młodzieży.Uroczystości zakończył program artystyczny w  wy-
konaniu Zespołu „Vladislavia” i żeńskiego Zespołu Tanecznego 
„Sukces” z Rydułtów.

Zapraszamy na programy informacyjne Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śl. w telewizji TVT lub na stronie internetowej:

http://telewizjatvt.pl/programy-samorzadowe 

Najbliższa emisja: 28 grudnia 2012 r.

POWIATOWE OBChODy DNIA GóRNIKA

28 listopada mieszkańcy Wodzisławia Śl. i okolic obserwowali przemarsz górniczej orkiestry dętej ulicami miasta. Wszystko 
to za sprawą uroczystości barbórkowych, jakie zainaugurowano w powiecie wodzisławskim.

Korowód prowadziła Orkiestra Dęta KWK „Marcel”

Pasowania młodych górników dokonał Starosta Tadeusz Skatuła
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WIEŚCI Z SESJI

W listopadzie odbyła się XXV w tej kadencji sesja Rady Powia-
tu Wodzisławskiego, której tematem przewodnim była ochrona 
środowiska naturalnego na terenie powiatu wodzisławskiego. Na 
zaproszenie Przewodniczącego Rady, Eugeniusza Wali w posie-
dzeniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Katowicach: Małgorzata Szczudło 
i Krzysztof Szczygieł. Przedstawili oni radnym m.in. informacje 
o  jakości powietrza na terenie powiatu, natężeniu hałasu oraz 
czystości wód. Z  ich sprawozdania wynika, że podstawowym 
problemem są bardzo często występujące przekroczenia stężenia 
pyłu zawieszonego w  powietrzu. Jest to spowodowane głównie 
spalaniem w domach odpadów oraz niskiej jakości paliw takich 
jak muł węglowy, a także złym stanem pieców. Zdaniem przed-
stawicieli WIOŚ, działania władz lokalnych powinny zostać ukie-
runkowane przede wszystkim na likwidację niskiej emisji, np. 
poprzez termomodernizacje i stosowanie nowoczesnych instala-
cji grzewczych. Goście podziękowali władzom Powiatu za zakoń-
czenie termomodernizacji Powiatowego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., podkreślając, że jest to dobry 
przykład płynący ze strony Starostwa. Nie pozostawili jednak 
złudzeń, że likwidacja jednej kotłowni radykalnie poprawi sy-
tuację w mieście. Innym problemem w powiecie wodzisławskim 
jest duże natężenie hałasu, który generowany jest głównie przez 
ruch samochodowy oraz niektóre zakłady przemysłowe.
W  tej części sesji Rada Powiatu zapoznała się również ze spra-
wozdaniem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiato-
wego z realizacji zadań ochrony środowiska i przyrody, a także ze 
sprawozdaniem Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesja-
mi, Pomiędzy październikową i  listopadową sesją Rady odbyło 
się 5 posiedzeń Zarządu. Podjęto na nich m.in. decyzje w spra-
wie:

1) zaplanowania w  budżecie Powiatu na 2013 rok dotacji dla 
Radlina, Rydułtów i Wodzisławia Śląskiego na prowadzenie 
ognisk pracy pozaszkolnej w kwocie ok. 690 tys. zł, 

2) umorzenia powiatowym szpitalom pożyczki udzielonej na 
początku 2012 r. w wysokości 1,5 mln zł wraz z odsetkami,

3) przyjęcia i przekazania Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu bu-
dżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego 
na lata 2013-2023,

4) powołania komisji konkursowej w  celu przeprowadzenia po-
stępowań konkursowych na stanowisko zastępcy dyrektora do 
spraw lecznictwa szpitala w Wodzisławiu Śląskim oraz zastęp-
cy dyrektora do spraw lecznictwa szpitala w Rydułtowach,

5) wyrażenia zgody na przygotowanie i złożenie do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Katowicach wniosku o rozbudowę Zakładu 
Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzi-
sławiu Śląskim poprzez uruchomienie w nim pralni chemicz-
nej; więcej na ten temat w  materiale pt.: „Starostwo planuje 
rozbudowę Zakładu Aktywności Zawodowej”,

6) ogłoszenia zaproszenia do składania pisemnych ofert na prze-

prowadzenie badania sprawozdania finansowego Powia-
tu Wodzisławskiego za 2012 rok; Powiat Wodzisławski jest 
największym pod względem liczby ludności samorządem 
w subregionie zachodnim województwa śląskiego, a liczba jego 
obywateli przekracza 150 tys. Z tego powodu zgodnie z przepi-
sami prawa sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego 
musi zostać poddane badaniu niezależnych audytorów,

7) zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w  Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 
2012/2013,

8) przyjęcia i  skierowania do konsultacji z  organizacjami poza-
rządowymi oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Pu-
blicznego nowego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisław-
skiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury.

Ponadto Zarząd Powiatu zaakceptował wszystkie złożone w  tym 
czasie sprawozdania końcowe organizacji pozarządowych ze zre-
alizowanych w bieżącym roku zadań publicznych Powiatu, a także 
dokonywał na bieżąco dozwolonych prawem zmian w  budżecie. 
Zarząd przyjął i zaopiniował też wszystkie projekty uchwał Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, będące przedmiotem obrad sesji. Pod-
czas listopadowej sesji Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwaliła 
m.in. „Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z  organi-
zacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2013 r.”, dzięki czemu Zarząd Powiatu mógł 
w dniu 5 grudnia br. ogłosić  konkurs na dotacje ze środków Po-
wiatu na projekty w zakresie kultury, sportu, turystyki, ochrony 
i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska. Szerzej na ten te-
mat na str. 4.

Ponadto radni podjęli uchwały w  sprawie: zmian w  statucie Po-
wiatowego Publicznego ZOZ-u, zmian w  budżecie Powiatu oraz 
zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania 
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwa-
łych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym.

Podczas sesji sprawozdanie Radzie Powiatu złożył Krzysztof Szczygieł, przedstawiciel 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska



Po niepowodzeniu planów poszerzenia działalności Zakładu Ak-
tywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu 
Śl. o prowadzoną przez osoby niepełnosprawne jadłodajnię, pojawi-
ła się nowa koncepcja zwiększenia w powiecie wodzisławskim liczby 
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu planuje 
rozbudowanie istniejącego już Zakładu poprzez dostosowanie sąsia-
dującej kotłowni i uruchomienie w jej budynku pralni chemicznej. 
Opracowano już stosowną koncepcję oraz wniosek, który przekaza-
no do Urzędu Marszałkowskiego. Całkowita wartość przedsięwzię-
cia została oszacowana wstępnie na ok. 740 tys. zł, z czego władze 

województwa mają przekazać połowę. Dzięki tej inwestycji pra-
cę w Zakładzie może znaleźć dodatkowych 6 do 10 osób, które ze 
względu na znaczną niepełnosprawność praktycznie nie mają szans 
na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Starosta planuje też w przyszłości uruchomienie w bezpośrednim są-
siedztwie ZAZu – w piwniczych pomieszczeniach byłego Oddziału 
Wewnętrznego II – ośrodka rehabilitacyjnego, który mógłby służyć 
nie tylko pracownikom Zakładu, ale wszystkim niepełnosprawnym 
mieszkańcom powiatu. Zagospodarowany ma zostać również teren 
wokół byłego tzw. starego szpitala w Wodzisławiu Śl.

 Podczas konferencji przedstawiono doświadczenia samorzą-
du powiatowego oraz organizacji pozarządowych w działaniach 
na rzecz rehabilitacji społecznej i  zawodowej osób niepełno-
sprawnych. Uczestnicy konferencji skutecznie przekonywali, że 
osoby niepełnosprawne świetnie odnajdują się zarówno w kul-
turze, sporcie, edukacji i w pracy, podając przykłady konkret-
nych przedsięwzięć, które przedstawili m.in. Grupa Artystycz-
na Korelacje, Zakład Aktywności Zawodowej w  Wodzisławiu 
Śl. czy sekcja sportowa „Tygrysy” Gorzyce, która w  tym roku 
obchodzi jubileusz dziesięciolecia działalności.
 Jan Zieliński, Pełnomocnik Marszałka Województwa Ślą-
skiego ds. Osób Niepełnosprawnych, zachęcał z kolei do ubie-
gania się o  środki unijne na aktywizację społeczno-zawodową 
osób niepełnosprawnych i  poprawę dostępu do zatrudnienia 
dla tych osób. Przypomniał, że w  ramach PO „Kapitał Ludz-
ki 2007 – 2013” zostało wyodrębnione specjalne poddziałanie 
7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy, w ramach którego cią-
gle jeszcze są dostępne środki. Pełnomocnik Marszałka wyraził 
uznanie dla Powiatu Wodzisławskiego, który w jego opinii jest 
modelowym przykładem całościowego i systemowego ujmowa-
nia problemów osób niepełnosprawnych w naszym regionie.
 Podczas konferencji zaprezentowano rękodzieła wykonane 
przez osoby niepełnosprawne. Były również przedstawienia 
i  skecze, które prezentowali uczestnicy warsztatów terapii za-

jęciowej oraz projektu „Dobry Start”. Przedstawiciele Towarzy-
stwa Miłośników Rydułtów podsumowali natomiast kolejny rok 
wspólnej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzi-
sławiu Śl. realizacji projektu „Świadomy Obywatel”, zachęcając 
do korzystania z całkowicie bezpłatnych porad prawnych i oby-
watelskich świadczonych w sieci biur w całym powiecie.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2013 roku 
w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ochro-
ny środowiska. Oferty (wypełnione zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 
2010 r.) można składać do dnia 27.12.2012r. do godz. 16:00 w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 
2 lub ul. Pszowskiej 92a. (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na 
stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
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Sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego była wypełniona po brzegi

STAROSTWO POWIATOWE PlAnUJE ROZbUDOWę ZAKŁADU
AKTyWnOŚCI ZAWODOWEJ

W POWIECIE WODZISŁAWSKIm ObChODZOnO mIęDZynARODOWy DZIEŃ OSób 
nIEPEŁnOSPRAWnyCh

OTWARTy KOnKURS OfERT

Od dwudziestu lat na całym świecie w dniu 3 grudnia obchodzony jest międzynarodowy Dzień Osób niepełnosprawnych. 
Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Gorzycach 
zorganizowało konferencję pt.: „Równe szanse, dylematy, doświadczenia, dobre praktyki w zakresie wspierania osób niepeł-
nosprawnych w Powiecie Wodzisławskim”. 



Starostwo Powiatowe wydało kolejną, trzynastą broszur-
kę z serii „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego” autorstwa 
Pawła Porwoła. Tym razem jej tematyka została poświę-
cona Kościołowi pw. Matki Bożej Fatimskiej w  Turzy 
Śląskiej.

Przypomnijmy, że broszury pod wspólną nazwą “Zabytki 
Powiatu Wodzisławskiego” wydawane są od 1999 roku. 

Celem cyklu jest ocalenie od zapomnienia tego, co cenne 
w kulturze naszego powiatu oraz upowszechnianie wie-
dzy na temat spuścizny kulturowej wśród mieszkańców.

Broszurkę można bezpłatnie otrzymać w  Wydzia-
le Strategii i  Rozwoju Powiatu w  Wodzisławiu Śl. przy 
ul. Pszowskiej 92a.

- 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepeł-
nosprawnych. Czy istotne znaczenie ma poszerzanie wiedzy na 
temat osób niepełnosprawnych wśród ludzi?

- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma za cel 
zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej i  podkre-
ślenie konieczności działań na rzecz integracji osób niepełno-
sprawnych z  resztą społeczeństwa, tak więc już ze swej istoty 
miał wpłynąć na poszerzenie wiedzy oraz sukcesywną zmianę 
postrzegania osób niepełnosprawnych w  społeczeństwie przy 
ich udziale.
Sam dzień jest jedynie symbolem, który winien przełożyć się 
nie tylko na sposób patrzenia, ale także na działanie. Należy pa-
miętać, by nie był to jedynie kolejny dzień w  kalendarzu, ale 
symbol - byśmy pamiętali, że osoby niepełnosprawne mają pra-
wo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na 
zasadzie równości z innymi osobami.

- Jakie jest Pani zdaniem podejście społeczeństwa do osób niepeł-
nosprawnych?

- Sposób widzenia przez społeczeństwo osób niepełnospraw-
nych często wynika ze stereotypów, zwyczajów, strachu i  braku 
informacji na ich temat. Wciąż panuje przekonanie, że osoba 
niepełnosprawna to osoba dotknięta nieszczęściem, często od-
wracamy wzrok by owego nieszczęścia nie dostrzegać i  tutaj 
powstaje pierwszy błąd w  myśleniu takiego człowieka. Osoba 
niepełnosprawna to wciąż człowiek, który często nie chce ulgo-
wego traktowania, pragnie być pełnoprawnym obywatelem, 
który mimo swoich ograniczeń może realizować swoje plany 
i  marzenia. Pamiętajmy, że każdy z  nas posiada swoiste ogra-
niczenia.

- Z jakimi przeszkodami i problemami borykają się na co dzień 
niepełnosprawni?

- Największą przeszkodą dla osoby niepełnosprawnej jest po-
strzeganie jej wyłącznie indywidualnie, a nie w kontekście spo-
łecznego problemu. Istotny jest fakt, iż to nie indywidualne 
ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniają uczestniczenie 
w życiu i czynią danego człowieka niepełnosprawnym. Istotne 
jest by inwestować w szereg rozwiązań architektonicznych czy 
technicznych, jednakże przede wszystkim każdy z nas powinien 

otworzyć swój umysł i serce na drugiego człowieka.

- Niepełnosprawni często szukają wsparcia i  pomocy. Gdzie je 
znajdą w powiecie wodzisławskim?

- W powiecie wodzisławskim działa szereg instytucji statutowo 
zajmujących się wspieraniem  i współpracą z osobami niepeł-
nosprawnymi, mi.n. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-
,Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
PERŁA czy Zakład Aktywności Zawodowej. Placówki te pozwa-
lają osobom niepełnosprawnym sukcesywnie nabywć poszcze-
gólne umiejętności społeczne oraz likwidować ograniczenia 
w pełnieniu ról społecznych. W Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie może uzyskać pomoc w  zakresie, min. likwidacji 
barier architektonicznych, technicznych w  komunikowaniu, 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowania  zaopa-
trzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze czy do 
turnusów rehabilitacyjnych.

- Aktualnie realizowany jest także program „Aktywny Samo-
rząd”. Program ten jest ważnym krokiem w kierunku wydajniej-
szej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.  Od 
2011 roku przy PCPR  w Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje tak-
że Powiatowy zespół do spraw orzekania o  niepełnosprawno-
ści, co w znacznym stopniu poprawiło dostęp osobom niepeł-
nosprawnym do usług owej jednostki, mającej wcześniej swoją 
siedzibę w Rybniku.

- Osoby niepełnosprawne wielokrotnie zwracają się z prośbą o po-
moc nie indywidualnie, ale poprzez fundacje, stowarzyszenia i or-
ganizacje. W jaki sposób podmioty te mogą ubiegać się o pomoc?

- Rola stowarzyszeń i  fundacji wciąż pozostaje niedoceniona. 
Pamiętać należy, że zrzeszają one nie tylko osoby niepełno-
sprawne, bo niosą im pomoc z racji celów statutowych, ale także 
osoby tzw. pełnosprawne, które współuczestniczą w  realizacji 
poszczególnych zadań czy inwestycji.  Osoby niepełnospraw-
ne przystępując do poszczególnych stowarzyszeń czy fundacji 
przede wszystkim tworzą kolejną ważną „część” społeczeństwa 
oraz integrują się ze środowiskiem. W powiecie realizowanych 
jest szereg programów czy to w ramach zlecanych zadań organi-
zacjom pozarządowym czy też programów unijnych.

Dziękuję za rozmowę M.K. 
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KOlEJnA bROSZURKA Z CyKlU„ZAbyTKI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

ROZmOWA Z DAnUTą mARCInIAK, ZASTęPCą DyREKTORA POWIATOWEGO 
CEnTRUm POmOCy RODZInIE W WODZISŁAWIU Śl.
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Kolejny specjalistyczny sprzęt trafił na wyposażenie Powiatowego magazynu Zarządzania Kryzysowego. Jest to kamera 
termowizyjna o  wartości 43 tys. zł, której zakup w  całości sfinansowało Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Sprzęt 
został przekazany wodzisławskim strażakom i to przez nich będzie wykorzystywany podczas akcji ratowniczych.

Kamera termowizyjna jest 
bardzo lekka, co pozwala na 
obsługę jedną ręką

Spotkanie odbyło się w domu Jubilatki

 W związku z rosnącą liczbą skarg mieszkańców powiatu wodzi-
sławskiego na portal www.pobieraczek.pl i inne tego rodzaju portale 
przekazujemy informację Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.
 
 Od jakiegoś czasu na stronie pobieraczek.pl znajduje się infor-
macja o treści: Podczas 10-dniowego bezpłatnego okresu próbnego 
przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy (fax, ema-
il itp.). Po upływie 10-dniowego okresu próbnego ważność i  koszt 
umowy zgodnie regulaminem. W związku z powyższym możliwość 
unieważnienia umowy przez konsumentów, powołując się na błąd, 
może nie być uznana za skuteczną. Dlatego przed pierwszym lo-
gowaniem się na stronach internetowych należy być szczególnie 
ostrożnym i zapoznać się najpierw z  treścią regulaminu oraz sa-
mej strony. Konsumenci zgłaszają się po poradę często po upływie 

3 miesięcy od daty pierwszego logowania, co uniemożliwia także 
odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Dlatego apelujemy 
o ostrożność w logowaniu się na stronach internetowych.
 Poza tym logując się na stronie internetowej zawiera się umowę cy-
wilnoprawną. Dlatego powinno się podawać prawdziwe dane w celu 
zawarcia umowy. Jeżeli z Internetu korzystają nasze dzieci, to uczul-
my je, że logując się zawierają umowę, która może okazać się płatna. 
Dlatego niech tego nie robią bez wcześniejszej zgody rodziców.

 W przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w związ-
ku z  np. podaniem nieprawdziwych informacji czy pobieraniem 
plików może on wystąpić z  roszczeniem odszkodowawczym do 
sądu przeciwko użytkownikowi, osobom niepełnoletnim lub ich 
opiekunom.

Zakupiona kamera termowizyjna pozwoli straża-
kom w sposób bezpieczny i wygodny poruszać się 
po zadymionych pomieszczeniach oraz wyraźnie 
zauważyć przedmioty o zwiększonej temperaturze  
w  stosunku do otoczenia. Jest w  stanie zobaczyć 
źródło ognia np. nagrzaną ścianę, a  także może 
zauważyć osobę poszkodowaną – człowieka, który 
znajduje się w  pomieszczeniu objętym pożarem. 
Przy pomocy kamery strażacy są w stanie stwier-
dzić, gdzie znajduje się punkt najgorętszy, czyli 
przypuszczalnie ognisko pożaru. 
Kamera ma możliwość pracy do 4 godzin 
w  temperaturze od -40°C do +1000°C. Posiada 
wszystkie wymagane certyfikaty, m.in. gwaran-
tujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i nieza-
wodności w środowisku potencjalnie wybuchowym. 

Po dokładnym rozeznaniu najpilniejszych potrzeb, 
Starostwo Powiatowe cyklicznie dokonuje zakupu 
sprzętu, który nie zalega na magazynowych pół-
kach Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzy-
sowego, lecz przekazywany jest do użytku jednost-
kom. Pozwala to na praktyczne sprawdzenie jego 
przydatności, bieżącą konserwację i  utrzymanie 
w pełnej gotowości do użytku. W ostatnim czasie 
powiatowy magazyn został uzupełniony o detektor 
prądu przemiennego, który pozwala na wczesne 
ostrzeżenie o  wysokim napięciu przemiennym. 
Sprzęt został zakupiony ze środków Starostwa 
Powiatowego. Ponadto, z pieniędzy przekazanych 
przez gminę Mszana zostały zakupione trzy pilarki 
o łącznej wartości ok. 7 tys. zł. 

Pierwszego dnia grudnia Barbara Osadnik z  Blusz-
czowa obchodziła 101 urodziny. Z tej okazji z życze-
niami i kwiatami do Jubilatki udał się Starosta Tadeusz 
Skatuła oraz przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Gorzyce: wójt Piotr Oślizło wraz z zastepczynią 
Heleną Lazar oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Marian Jureczka.
Pani Barbara, mimo swojego wieku, jest bardzo, ener-
giczną i wesołą kobietą. Mieszka wraz z rodziną. Do-
czekała się 3 wnuków i 3 prawnuków.

InfORmACJA POWIATOWEGO RZECZnIKA KOnSUmEnTóW DOTyCZąCA PORTAlI 
DOSTęPU DO PlIKóW

nOWy SPRZęT nA POTRZEby POWIATOWEGO mAGAZynU ZARZąDZAnIA 
KRyZySOWEGO

PAnI bASIA ŚWIęTOWAŁA
101 URODZIny!
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Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. włączyło się w akcję pomocy potrzebu-
jącym "Szlachetna Paczka".

na basenie nautica w Gorzycach odbyło się nocne pływanie dla Piotrusia z Wodzisławia Śl. pod honorowym patronatem 
Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Wzięło w nim udział kilkaset osób, które łącznie przepłynęły 563 km i 150 m.

Scena Rydułtowskiego Centrum Kultury „feniks”, 28 listopada, mieniła się od kolorowych strojów ludowych, tradycyjnych 
instrumentów muzycznych oraz przepięknych melodii i pieśni ludowych. Wszystko za sprawą 13 zespołów, które zaprezen-
towały się podczas tegorocznego Powiatowego Przeglądu Zespołów folklorystycznych. 

Na zdjęciu zespół „Mszanianka"

W paczkach znajdowały się podstawowe produkty 
żywnościowe, środki chemiczne oraz koce, ręczniki itp.

W imrezie uczestniczył również Piotruś  (na zdjęciu 
razem ze swoją mamą)

SZlAChETnA PACZKA

PŁynęlI PO SERDUSZKO DlA PIOTRUSIA

lUDOWE ŚPIEWy

W akcji zebrano ponad 1300 zł. Z  tych środków w  imieniu pracowników Starostwa 
Powiatowego ufundowano Szlachetną Paczkę dla rodziny z  terenu powiatu wodzi-
sławskiego oznaczonej przez organizatorów akcji symbolem SLA-941-036066. Jest to 
małżeństwo starszych i schorowanych osób w bardzo trudnej sytuacji socjalno - byto-
wej. Do paczki trafiły artykuły spożywcze oraz przemysłowe pożądane przez rodzinę 
i wskazane w jej profilu internetowym. Od wolontariuszki oraz koordynatorki akcji na 
naszym terenie wiemy, że paczka (a właściwie 4 paczki) trafiły już do rodziny. W akcję 
włączyli się również powiatowi radni, którzy także przekazali paczki dla potrzebują-
cych rodzin. Z kolei w piątek, 14 grudnia, w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyło 
się podsumowanie akcji, nad którą na naszym terenie patronat objął Starosta Tadeusz 
Skatuła.

Impreza pływacka poświęcona została ratowaniu zdrowia i życia trzyletniego Piotrusia 
Konefała. Zawody rozpoczęły się o godzinie 23 i trwały do 5 rano. W sumie 350 osób 
przepłynęło gorzycki basen, dzięki czemu na konto 3,5-latka trafi prawie 7 tysięcy zło-
tych. Podczas imprezy odbywały się również zabawy i konkursy z nagrodami, które m.in. 
ufundowało Starostwo Powiatowe.
Piotruś żyje z połową serduszka. Przeszedł już ratujący życie zabieg interwencji kardio-
logicznej zaraz po urodzeniu, a później skomplikowaną operację na otwartym sercu. To 
jednak nie koniec. Aby chłopiec mógł przeżyć, musi przejść kolejną operację. Dziecko 
nie kwalifikuje się do przeprowadzenia zabiegu metodą Fontany w Polsce. Pomoc moż-
liwa jest jedynie za granicą. Prof. Edward Malec podjął się przeprowadzenia operacji 
w klinice w Monachium. Leczenie to nie jest refundowane, a rodzice chłopca muszą ze-
brać ok. 36 tys. euro, by uratować syna.

W tym roku przegląd miał charakter międzynarodowy, gdyż na widowni 
zasiadły również panie z przygranicznego Bogumina. Podczas tegorocznej 
jednodniowej edycji zaprezentowały się takie zespoły jak: „Pszowiki”, „Po-
łomianka”, „Mszanianka”, „Syryniczki”, „Czyżowianki”, „Melodia”, Podbu-
czanki”, „Olzanki”, „Turzanki”, „Gospodynki”, „ Old Star” i „Rzuchowianki”, 
a także „Kokoszyczanki”, które wystąpiły po raz pierwszy. Debiutantki zo-
stały ciepło przyjęte w stałym już gronie zespołów, zebrały również gromkie 
brawa od publiczności.
Repertuar składał się przede wszystkim z pieśni i przyśpiewek ludowych, 
każdy zespół miał około siedmiu minut na zaprezentowanie swych utwo-
rów. Występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki, które w imie-
niu Starosty Wodzisławskiego wręczyli Andrzej Korbica, Członek Zarządu 
Powiatu Wodzisławskiego oraz Janina Chlebik-Turek, radna Powiatu Wo-
dzisławskiego, a jednocześnie dyrektor Rydułtowskiego Centrum Kultury.
Przegląd Zespołów Folklorystycznych organizowany jest od trzynastu lat. 
Co roku festiwal odbywa się w innym ośrodku kultury na terenie powiatu.
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ROZWIąż KRZyżóWKę 

1. Nazwa akcji charytatywnej, która zbiera środki na pomoc podopiecznym placówek opiekuńczych.
Przedstawiciele tegorocznej akcji odwiedzili Powiatowy Dom Dziecka w Gorzycach.
2. Imię Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego (IV kadencja).
3. Nazwa zespołu tanecznego, który zakończył uroczystości Barbórkowe Powiatu Wodzisławskiego.
4. Zagraniczne miasto partnerskie Powiatu Wodzisławskiego.
5. Nazwisko autora broszurek z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”
6. Uzupełnij tytuł publikacji powiatu wodzisławskiego wydanej w 2012r. „Poznaj…………pogranicza!”
7. Wydział, który posiada system powiadamiania sms o  możliwości odbioru prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego „Wy-

dział…………………. I Transportu”.

Jubileuszowa edycja odbyła się 5 grudnia w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Wodzisławiu Śl. Tematyka tegorocznego konkursu do-
tyczyła gmin: Marklowic i Lubomi oraz miasta Wodzisławia Śl. Jak 
podkreślają organizatorki: Anna Hołomek i Grażyna Włoch -  Ce-
lem konkursu jest nie tylko rozwijanie tematyki wiedzy o regionie, 
ale również propagowanie gwary śląskiej.
W  zmaganiach konkursowych wzięła udział młodzież szkół po-
nadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego, łącznie siedem trzy-
osobowych drużyn. Rywalizację podzielono na dwa etapy: elimi-
nacje oraz finał, do którego awansowały trzy najlepsze drużyny. 
Uczniowie musieli odpowiadać na pytania o różnym stopniu trud-
ności z wielu dziedzin, m.in. z historii, geografii, architektury, kul-
tury oraz administracji regionu. Musieli także przetłumaczyć okre-
ślenia gwarowe i nazwy polskie czy też podać gwarowe określenia 
elementów regionalnego stroju śląskiego. Najlepszą znajomością 
wiedzy o  naszym regionie wykazała się reprezentacja Zespołu 
Szkół. im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Drugie miejsce zdoby-
ła młodzież z wodzisławskiego „Ekonomika”, a  trzecie uczniowie 
z Zespołu Szkół Zawodowych.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury, któremu 
przewodniczył Wicestarosta Powiatu – Dariusz Prus. Gościem 
specjalnym była Bernadeta Koczwara, laureatka wielu konkursów 
gawędziarskich.  

W piątek, 7 grudnia, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wo-
dzisławiu Śląskim zorganizowano Manifest Pisania Listów Amne-
sty International, który przygotował samorząd uczniowski szkoły. 
Z zaproszenia młodzieży skorzystał m.in. Starosta Tadeusz Skatu-
ła, który skierował list do prezydenta Białorusi Alaksandra Łuka-
szenki w obronie Alesia Bialackiego. Starosta podziękował mło-
dzieży za zaangażowanie i za odwagę w podejmowaniu trudnych, 
ale społecznie bardzo ważnych wyzwań i tematów. W akcji Amne-
sty International w wodzisławskim II LO wzięło udział 120 osób.

WyKAZAlI SIę WIEDZą O REGIOnIE 

mARATOn PISAnIA lISTóW

Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. zwyciężył w dziesiątym Powiatowym Konkursie Wiedzy 
o Regionie.

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie

Starosta wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.



Spektakl  poetycki o tytule zaczerpnię-
tym z wiersza Noblistki –  Niektórzy 
lubią poezję - powstał wg scenariusza  
opiekunek zespołu teatralno – muzycz-
nego:  Krystyny Osińskiej – Francuz i 
Katarzyny Konofał. Wykorzystano w 
nim kilkanaście utworów poetki, które 
młodzież zaprezentowała w atrakcyjnej 
formie scenicznej. Muzyczne  wsparcie 
zespołowi zapewnił  ks. Jacek Michal-
ski. Przedstawienie było projektem pol-
sko – włoskim, gdyż razem z licealistami 
wystąpiła  Luisa Lore – Włoszka przeby-
wająca od września w LO im. Noblistów 
Polskich w ramach wymiany młodzieży 
z programu Comenius. Luiza okazała się 
świetną interpretatorką poezji i doskona-
le współpracowała z resztą zespołu.
Spektakl obejrzeli uczestnicy Projektu 
Partnerskiego Szkół Comenius 2012-
2014, którzy złożyli wizytę w liceum. Dla 
gości z Bułgarii, Grecji, Turcji, Włoch 
przygotowano tłumaczenia wierszy No-
blistki w języku angielskim.
Tak więc tegoroczne Święto Szkoły na Skalnej przyczyniło się 
do promowania poezji polskiej wśród partnerów z Comeniusa. 
Anastasia Dimitrova – nauczycielka z Bułgarii kilkakrotnie pod-

kreślała, jak duże wrażenie wywarła na niej poezja Szymborskiej, 
z którą spotkała się po raz pierwszy w Rydułtowach. Zachwyciła  
się też swobodną grą  zespołu teatralnego i różnorodnością inter-
pretacji poszczególnych utworów. 
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CANTEmUS NA KOLęDOWO

W RyDUŁTOWSKIm OGóLNIAKU OBChODZILI ŚWIęTO SZKOŁy

20 utalentowanych muzycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w piątej edycji Powiatowego Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej „Cantemus”. Tym razem młodzi artyści na scenie prezentowali znane piosenki świąteczne i kolędy 
w trzech językach: angielskim, niemieckim i włoskim. można było usłyszeć takie utwory jak : „Last Christmas” czy „Santa 
Claus is coming to town”.

Obchodzone od kilku lat  Święto Szkoły to dla licealistów z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Rydułtowach  czas  przypo-
minania sylwetek swoich patronów, czyli  polskich Noblistów. W tym roku najwięcej uwagi poświecono  zmarłej 1 lutego 
2012 r. Wisławie Szymborskiej. 

Konkurs odbył się 10 grudnia w  kameralnej kawiarni Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Radlinie. - Jego ideą jest popularyzacja uczenia się 
języków obcych oraz promowanie piosenki jako jednej z form nauki – 
mówi Magdalena Papierok, członkini jury. Występy młodych piosen-
karzy - biorąc pod uwagę warunki wokalne, prezentację, poprawność 
językową oraz ogólny wyraz artystyczny - oceniała komisja w skła-
dzie: Zuzanna Granieczny, Magdalena Papierok, Agnieszka Kubica 
i ks. Mirosław Dubiel.
Pierwsze miejsce w  tegorocznej edycji Konkursu zdobyła Karolina 
Bugla z I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. 
Drugie miejsce zajęła Ilona Łatka z  II LO im. ks.prof. Józefa Tischne-
ra w Wodzisławiu Śl., a trzecie - Emilia Szczypka - I LO im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.
Wyróżnienia otrzymali: Klaudia Bugla - Liceum Ogólnokształcące im. 
Noblistów Polskich  w  Rydułtowach, duet: Dominika Michałowska 
i Maksym Frączek - I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wo-
dzisławiu Śl., Aneta Tront - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rydułto-
wach i Miłosz Bugla - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rydułtowach. Na scenie w MOK w Radlinie wystąpiła młodzież ze szkół ponadgminazjalnych

Młodzież wystawiła spektakl „Niektórzy lubią poezję”
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mIKOŁAjKOWE SPOTKANIE

FABRyKA ZABAWEK

Zabawy, konkursy, poczęstunek,  program artystyczny, a  przede wszystkim wizyta Św. mikołaja – te wszystkie atrakcje 
czekały na dzieci podczas tegorocznych Powiatowych mikołajek.

Każde dziecko otrzymało prezent od Św. Mikołaja

Załoga Złombolu odwiedziła dom dziecka

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych zamienił się 
w fabrykę zabawek Św. Mikołaja

Pamiętając o dzieciach z najuboższych rodzin, już po raz szósty, 
Starostwo Powiatowe wspólnie z  Ośrodkami Pomocy Społecznej 
z gmin: Mszana, Gorzyce, Godów, Marklowice, Lubomia, Radlin 
i  Wodzisław Śląski zorganizowało Powiatowe Mikołajki. Jest to 
impreza mająca na celu pomoc dzieciom z ubogich rodzin, które 
często nie mają szansy na otrzymanie prezentu czy zabawę z rówie-
śnikami w świątecznym nastroju.
W  szkole podstawowej w Marklowicach, Św. Mikołaj spotkał się ze 
140 dziećmi, które zostały wybrane przez ośrodki pomocy społecz-
nej. Zanim jednak nastąpił punkt kulminacyjny, z programem ar-
tystycznym wystąpił zespół BEBIKI. Dzieci uczestniczyły również 
w licznych zabawach i konkursach, w których zdobywały ciekawe 
nagrody. 
Wśród gwaru i śmiechu niespodziewanie pojawił się na sali długo 
oczekiwany gość – św. Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci 
„Mikołajkową paczką” ze słodyczami oraz drobnym upominkiem 
ufundowanym przez Starostwo Powiatowe. 

Jest takie miejsce, gdzie przez cały rok panuje świąteczna atmos-
fera i codziennie powstają nowe zabawki na mikołajki. Chodzi 
oczywiście o fabrykę zabawek Świętego Mikołaja.
Właśnie tam, 6 grudnia, św. Mikołaj zabrał wszystkich uczniów 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, 
gdzie jego pracowite elfy - wierni pomocnicy - w rytm ulubio-
nych dziecięcych piosenek, wyczarowywały zabawki, o  jakich 
marzą dzieci w swych listach do Mikołaja. Potem, w podzięce 
za spełnione marzenia, dzieci zaprezentowały Mikołajowi pro-
gram artystyczny. Na zakończenie uczniowie, we wszystkich ję-
zykach świata, powiedzieli Mikołajowi jedno, magiczne słowo...
DZIĘKUJEMY.

W tegorocznym Złombolu, tj. ekstremalnej wyprawie samocho-
dami komunistycznej koncepcji lub produkcji, której trasa wiodła 
z Katowic do starożytnej Olimpii, udział wzięło 206 załóg. Dzię-
ki pieniądzom zebranym w  ramach tego przedsięwzięcia, m.in. 
z wpisowego, zakupowi przez uczestników gadżetów związanych 
z rajdem oraz opłat od sponsorów za wykupienie miejsc reklamo-
wych na samochodach, organizatorzy fundują podopiecznym do-
mów dziecka podarunki. Zazwyczaj są to rzeczy, których placówki 
nie mogą na co dzień zapewnić wychowankom.
Do dzieci z  Powiatowego Domu Dziecka w  Gorzyczkach trafiły 
prezenty o wartości ok. 38 tys. zł, m.in. rowery, komputery, konsole 
do gier, a także inny sprzęt elektroniczny i AGD. Radości dzieci nie 
było więc końca. Samych zaś reprezentantów Złombola zaskoczyła 
w Domu bardzo ciepła, domowa atmosfera. 

UCZESTNICy ZŁOmBOLU PODAROWALI PREZENTy DZIECIOm Z DOmU DZIECKA 
W GORZyCZKACh
W poniedziałek, 10 grudnia, do podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach z  wizytą i prezentami przyje-
chali przedstawiciele tegorocznego Złombolu, czyli nietypowej akcji charytatywnej, która od sześciu lat zbiera środki na 
pomoc dzieciom ze śląskich domów dziecka.


