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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
wypełnionych ciepłem 

kochających serc i bliskością. 
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie spokój i radość, a nadchodzące 

Święta będą dla każdego z Państwa 
niezapomnianym czasem spędzonym bez 

pośpiechu, w atmosferze ciepła, wzajemnej 
życzliwości i miłości.

Wraz z Nowym Rokiem życzymy Państwu 
dużo zdrowia, optymizmu, wielu radosnych 

chwil oraz spełnienia osobistych marzeń 
i realizacji wszelkich 

noworocznych postanowień.

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2015

Życzą 
Starosta Tadeusz Skatuła 

wraz z Zarządem
oraz Przewodniczący Eugeniusz Wala 

wraz z Radą Powiatu Wodzisławskiego
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Nowi radNi powiatowi
16 listopada odbyły się wybory samorządowe, w których wybrani zostali m.in. przedstawiciele do Rady Powiatu Wodzisławskiego.

W sumie w radzie zasiada 27 radnych. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 10 mandatów, Platforma Obywatelska 9, 
KW Wspólnota Samorządowa 5 oraz dwa KWW „Zgoda i Rozwój” i jeden mandat KW Ruch Autonomii Śląska. Kadencja 
rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Poznaj radnych Rady Powiatu Wodzisławskiego:

Zalewski RyszardWojaczek JadwigaWala Eugeniusz

Topol DawidStolarska JoannaStiel LucynaSmuda KrystynaSkowron ArkadiuszSkatuła Tadeusz

Serwotka IreneuszRybarz MarekPrus DariuszOgrodnik EugeniuszMarcol RomanMaćkowska Danuta

Lorek MichałKrzystała ŁukaszKrzyżak AdamKania AndrzejKamiński GrzegorzGrzegoszczyk Jerzy

Glenc TeresaGóral MateuszDąbek SylwiaChlebik-Turek JaninaBizoń LeszekAndreczko Mirosław
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I SeSja Rady PoWIatu WodzISłaWSkIego
26 listopada odbyła się pierwsza w tej kadencji sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, podczas której wybrano Prezydium Rady oraz 
nowy zarząd Powiatu.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego otworzyła radna najstarsza wiekiem, 
Krystyna Smuda. W sesji uczestniczyło 26 radnych z 27 
wybranych. Zanim przystąpiono do głosowania radni 
złożyli ślubowanie. Po zakończeniu uroczystej ceremo-
nii wybrano komisję skrutacyjną, której przewodniczył 
radny Adam Krzyżak. Rada Powiatu Wodzisławskiego 
wybrała ze swojego grona nowego przewodniczącego. 

Na to stanowisko zgłoszono kandydaturę Eugeniusza 
Wali ze Wspólnoty Samorządowej, który pełnił funk-

cję przewodniczącego w minionych trzech kadencjach 
oraz kandydaturę Ryszarda Zalewskiego z Komitetu 
Prawo i Sprawiedliwość. W wyniku tajnego głosowania 
Eugeniusz Wala został wybrany Przewodniczącym 
Rady Powiatu Wodzisławskiego V kadencji uzyskując 
16 głosów poparcia na 25 ważnych. W dalszej części 

obrad, także w głosowaniu tajnym wybrano dwóch 
wiceprzewodniczących: Eugeniusza Ogrodnika (18 
głosów za) i Ireneusza Serwotkę (17 głosów za). Naj-
ważniejszym punktem inauguracyjnej sesji był jednak 
wybór Starosty Wodzisławskiego. Na to stanowisko 
został ponownie wybrany Tadeusz Skatuła (PO), któ-
ry otrzymał 18 głosów poparcia (na 26 ważne oddane 
głosy). Jego kontrkandydat Grzegorz Kamiński (PiS) 
otrzymał 8 głosów. W swoim wystąpieniu starosta za-
znaczył, że społeczeństwo naszego powiatu oczekuje 
od władz i radnych rozwiązania wielu trudnych zadań. 

– Dlatego musimy realizować program dalekowzroczny – 
strategiczny. Pomimo znaczących osiągnięć w minionych 
15 latach, przed nami daleka droga i długa lista spraw, 
które będziemy wspólnie realizować. Poprzez aktywność 
radnych, zaangażowanie pracowników samorządowych 
oraz dobrą współpracę z mieszkańcami naszego po-

 
Nowy skład Zarządu Powiatu. 

 
Za policzenie głosów odpowiedzialna była komisja skrutacyjna. 

 
Obrady prowadziła radna seniorka Krystyna Smuda.

 
Nowe prezydium Rady Powiatu Wodzisławskiego.
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Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Wodzisławiu 
Śląskim na os. XXX-lecia PRL 60 kosztowała ponad 400 
tys. zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków pozy-
skanych przez Powiat z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Katowicach w formie dotacji wynoszącej 

ok. 18 tys. zł oraz preferencyjnej pożyczki na kwotę prawie 
170 tys. zł. W ramach robót ocieplono ściany, wymieniono 
pokrycie dachowe, ocieplono strop nad piwnicą i wykonano 
podjazd dla osób niepełnosprawnych. Z kolei prace przy ter-
momodernizacji ośrodka zdrowia w Skrzyszowie kosztowały 
prawie 100 tys. i zostały sfinansowane z budżetu powiatu. 
Warto również dodać, że we wrześniu zakończyła się także 
termomodernizacja ośrodka zdrowia w Radlinie przy ul. 

Orkana 10. Inwestycja obejmował likwidację azbestu, ocie-
plenie ścian, wymianę pokrycia dachowego, wymianę sto-
larki okiennej, ocieplenie stropu oraz wykonanie podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych. Koszt to nieco ponad ćwierć 
miliona złotych.

W sumie Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomo-
ściami wydał w tym roku prawie 800 tys. na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń. Wszystkie te inwestycje wpisują się 
w działania proekologiczne władz powiatu wodzisławskie-
go. – Termomodernizacje pozwalają na ograniczenie strat 
ciepła, zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a tym samym 
przyczyniają się do obniżenia kosztów ogrzewania – zazna-
cza starosta Tadeusz Skatuła.

termomodernizacje ośrodków zdrowia zakończone
zakończyły się termomodernizacje budynków ośrodków zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX-lecia PRL 60 oraz w Skrzyszowie 
przy ul. Wyzwolenia. dzięki tym inwestycjom ośrodki zyskały nowy estetyczny wygląd, ale przede wszystkim stały się obiektami, 
do ogrzania których potrzeba teraz mniej energii.

Pomagają ofiarom przemocy w rodzinie
W tym roku mija 10 lat od kiedy rozpoczęła działalność grupa 
wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą domową.

Pierwsze spotkania grupy odbywały się w niewielkim 
„Pokoju Marzeń”, mieszczącym się w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, który wtedy miał siedzibę przy 
ul. Boguminskiej 15 w Wodzisławiu Śląskim. Obecnie 
spotkania te odbywają się w Powiatowym Specjalistycz-
nym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na ul. Wałowej 30. Tutaj, kobiety przełamują swój strach, 
wstyd i opowiadają o „piekle” w swoich domach. Znajdują 
wsparcie ze strony terapeuty i psychologów, powoli zmie-
niają swoje życie na lepsze. Grupa wsparcia adresowana 
jest zarówno do osób, które opuściły już związek oparty 
na przemocy jak również do tych, które z różnych po-
wodów nie potrafią lub nie chcą tego zrobić i poszukują 
innych rozwiązań. W spotkaniach grupy wsparcia, które 
odbywają się każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 

 
Wyremontowany ośrodek zdrowia w Wodzisławiu Śląskim.

 
Ośrodek zdrowia w Skrzyszowie po termomodernizacji.

wiatu, jak również kooperację z  samorządami róż-
nych szczebli możemy zrealizować nasze zamierzenia na 
najbliższe lata – powiedział Tadeusz Skatuła.  W dalszej 
części obrad starosta podał kandydatów na członków 
zarządu.
I tak Wicestarostą został Leszek Bizoń ze Wspólnoty 
Samorządowej (18 głosów za), a etatowym członkiem 
Zarządu: Dariusz Prus z Platformy Obywatelskiej (17 
głosów za). Pozostałymi członkami Zarządu Powiatu 
zostali: Janina Chlebik-Turek (17 głosów za) i Dawid 
To pol (18 głosów za).

Podczas sesji wybrano również przewodniczących ko-
misji rady powiatu. I tak przewodniczącym komisji rewi-
zyjnej został Ryszard Zalewski, komisji organizacyjnej – 
Adam Krzyżak, komisji budżetu – Michał Lorek, komisji 
zdrowia i pomocy społecznej – Jerzy Grzegoszczyk, komisji 
infrastruktury i ochrony środowiska – Krystyna Smuda, 
komisji oświaty, kultury i sportu – Danuta Maćkowska, ko-
misji strategii i rozwoju powiatu – Arkadiusz Skowron.
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uczniowie „ekonomika” mają nową szatnię
od połowy listopada uczniowie zespołu Szkół ekonomicznych w Wo-
dzisławiu Śląskim korzystają z nowoczesnej i przestronnej szatni.

Zlokalizowane w piwnicznej części szkoły, bardzo stare szat-
nie przeszły kompleksową metamorfozę. Przede wszystkim 
zostały powiększone i do tego wyposażone w nowoczesne 
szafki zamykane na klucz. Dzięki temu uczniowie mogą 
nie tylko przechowywać właściwie swoje ubrania, ale także 
pozostawiać tam książki i inne przybory szkolne. – Cieszę 
się, że młodzież może korzystać teraz z pomieszczeń o na-
prawdę wysokim standardzie – mówi Maria Lach, dyrektor 
„Ekonomika”.

Prace remontowe polegały na przebudowaniu, wy-
równaniu i odmalowaniu ścian, położeniu nowej posadz-
ki, modernizacji instalacji elektrycznej i zamontowaniu 

nowego oświetlenia. Inwestycja renowacji pomieszczeń 
piwnicznych i montażu szkolnych szafek kosztowała 75 
tysięcy złotych. Niecałe 50 tys. zł pochodziło z budżetu 
powiatu, a pozostałą część przekazała Rada Rodziców 
i szkoła.

 
Szatnia w trakcie remontu.

 
Szatnia po remoncie.

17:00 przeciętnie bierze udział 5 – 8 kobiet. Większość 
z tych kobiet jest zamężna, część pozostaje w separacji 
z mężem, a część jest rozwiedzionych. Są to kobiety, któ-
re doznały ze strony bliskiej osoby przemocy fizycznej, 
przemocy psychicznej, przemocy seksualnej.

W ramach grupy realizowany jest program, którego 
celem jest zatrzymanie przemocy poprzez poszerzanie 
wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej, mecha-
nizmów psychologicznych leżących u jej podstaw, wy-
pracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie. 
– Naszym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o tym, 
że z przemocą nie można się godzić i trzeba z nią walczyć 
jak z patologią społeczną. Istotą naszego programu jest 
praca w grupie z wykorzystaniem wzajemnego wsparcia 
i potencjału uczestniczek – mówi Katarzyna Mazurkie-
wicz, założycielka i pierwsza prowadząca grupę.

– Dużo satysfakcji przynosi osiąganie życiowych suk-
cesów podopiecznych, zatrzymanie przemocy ze strony 
bliskiej osoby, umiejętność konstruktywnej obrony przed 
przemocą, podejmowanie działań na rzecz zmiany oso-
bistej sytuacji, odbudowanie wiary w siebie, szacunku do 
siebie, poczucia zaradności, umiejętność korzystania ze 
wsparcia społecznego, a w dalszej kolejności podjęcie pracy, 
odbudowanie relacji z bliskimi i rozwój osobisty – dodaje 
terapeutka Anna Buchalik, obecnie prowadząca grupę 
wsparcia.

A co o grupie wsparcia sądzą jej uczestniczki:
•	 „Hasło „Pamiętaj nie jesteś sam” jest odzwiercie-

dleniem tego, czego doznałam na grupie. Pomoc, wspar-
cie, miła atmosfera, poczucie bezpieczeństwa sprawiły, 
że mogłam się otworzyć przed grupą. Szczerze i otwarcie 
rozmawiać o swoich problemach bez poczucia wstydu”.

•	 „Grupa dała mi poczucie że jestem kobietą, znam 
swoje prawa i wiem jak o nie walczyć, że też mi się coś od 
życia należy. Teraz jestem silniejszą osobą”.

•	 „Nie miałam do kogo pójść, nie wiedziałam, gdzie 
szukać pomocy, byłam zagubiona. Na spotkania grupy 
zawsze mogę wracać i będę zawsze mile przyjęta i wysłu-
chana”.

zmiany w rozkładzie jazdy
z dniem 15 grudnia wszedł w życie skorygowany rozkład 
jazdy w komunikacji, dla której organizatorem jest Powiat 
Wodzisławski. Przewidziano w nim kilka istotnych zmian, 
głównie na życzenie pasażerów.

Powiat Wodzisławski jako organizator komunikacji 
PKS, jak co roku w grudniu, koryguje rozkład jazdy. 
Jest to efekt nie tylko uwag i próśb pasażerów przysła-
nych na adres mailowy autobusy@powiatwodzislaw-
ski.pl czy listownie do Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego, ale także rozszerzenie 
oferty przewozowej. Z rozkładem można się zapoznać 
na www.powiatwodzislawski.pl.
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Pielęgniarki środowiskowe. Niezastąpione i zawsze pomocne
Pielęgniarka Podstawowej opieki zdrowotnej zwana też Pielęgniarką Poz znana jest przez pacjentów jako Pielęgniarka Środowi-
skowa. Co właściwie należy do zadań takiej pielęgniarki?

Zawody pielęgniarki i położnej są 
samodzielnymi zawodami medycz-
nymi wykonywanymi na podstawie 
uzyskanego prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki i położnej. Każdy 
ubezpieczony ma prawo do bezpłat-
nych świadczeń zdrowotnych będą-
cych w kompetencjach pielęgniarki 
środowiskowej, zgodnie z wykazem 
– koszykiem świadczeń gwaranto-
wanych POZ. Pielęgniarka obejmuje 
kompleksową opieką w domu:

1. OSOBY ZDROWE – edukacja 
i profilaktyka zdrowotna.

2. NIEMOWLĘTA i DZIECI – pa-
tronaże i badania przesiewowe.

3. CHORYCH – zabiegi na zlece-
nie lekarza w domu.

4. NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 
pomoc pacjentowi i jego rodzinie.

5. OSOBY W STANIE TERMI-
NALNYM – opieka paliatywna.

Zabiegi wykonywane przez pie-
lęgniarkę na zlecenie lekarza: iniek-
cje-zastrzyki, kroplówki, pobieranie 
krwi, opatrunki na rany, zdejmo-
wanie szwów, oparzenia, odleżyny, 
cewnikowanie, zakładanie sondy 
żołądkowej, stawianie baniek, lewa-
tywy – enemy, zabiegi pielęgnacyjno 
– lecznicze w stomiach, przetokach 
i ranach trudno gojących, podawanie 
leków różnymi drogami, prowadze-
nie bilansu wodnego, wykonywanie 
inhalacji. Świadczenia wykonywane 
bez zlecenia lekarza: pomiary: RR- 
ciśnienia tętniczego, poziomu cukru 
we krwi glukometrem, waga, wzrost, 
wizyty patronażowe i badania prze-
siewowe u dzieci, toaleta pacjenta 
w łóżku, karmienie w zależności od 
stanu chorego, przygotowanie pod-
opiecznego i jego rodziny do samo-
opieki i samopielęgnacji w chorobie 
i niepełnosprawności. Świadczenia 
usprawniające:

– usprawnienie ruchowe, ćwicze-
nia czynne i bierne,

– drenaż ułożeniowy, prowadze-
nie gimnastyki oddechowej,

– koordynacja i współdziałanie 
w rehabilitacji przyłóżkowej w celu 

Razem zNaCzy LePIej
ostatnie dwa miesiące stanowiły okres wytężonej pracy zarówno dla organizacji po-
zarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego, jak i sektora administracji samo-
rządowej.

Trzynastego grudnia zakończył się cykl warsztatów składający się z sześciu 
spotkań z zakresu „Tworzenia Wieloletniego Programu Współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi w powiecie wodzisławskim”, zorganizowanych 
przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Staro-

stwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, w ramach wspólnie realizowanego 
projektu „Razem znaczy lepiej”. Podczas spotkań określono znaczenie i rolę 
dokumentu, przeprowadzono diagnozę trzeciego sektora, opracowano wspólną 
wizję współpracy oraz wspólnych definicji zasad ustawowych warunkujących 
współpracę między JST a NGO. Program współpracy będąc spójnym z zapi-
sami Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego, pozwoli na podejmowanie 
działań organizacji pozarządowych, które wpiszą się w strategiczne obszary 
rozwoju powiatu. Na początku 2015 roku zostanie przedstawiony do konsultacji 
społecznych projekt Wieloletniego Programu Współpracy. Nie bądź obojętny, 
wyraź swoją opinię!

zapobiegania powikłaniom wynika-
jących z procesu chorobowego i dłu-
gotrwałego unieruchomienia,

– ćwiczenia ogólnousprawniające, 
zastosowanie udogodnień.

Pielęgniarki POZ wykonują rów-
nież świadczenia w zakresie promo-
cji zdrowia i profilaktyki, a także 
współpracują z różnymi instytucja-
mi, działającymi na rzecz zdrowia 
i rodziny.

– Prawem pacjentów, jako ubez-
pieczonych w NFZ, jest opieka jaką 

może zapewnić pielęgniarka środo-
wiskowa POZ w domu chorego. Nie 
pozbawiajcie siebie i swoich bliskich 
praw jakie się wam należą. Każdy 
świadczeniobiorca – pacjent ma pra-
wo bezpłatnego wyboru świadczenio-
dawcy: tj. pielęgniarki środowiskowej 
POZ – mówią Kazimiera Sroczyńska 
i Jolanta Ćwiklak, wieloletnie pielę-
gniarki, które w Wodzisławiu Ślą-
skim przy ul Leszka na podstawie 
kontraktu z NFZ prowadzą gabinet 
pielęgniarki środowiskowej.

 
Przedstawiciele NGO wzięli udział w cyklu warsztatów. 
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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę
Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu admi-
nistracji rządowej, informuje o wywieszeniu wykazu nieru-
chomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa 
przeznaczonych do:
1. sprzedaży z następujących terenów:

− gminy Godów, obręb Skrzyszów, karta mapy 
9, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 
524/31, karta mapy 6, działki oznaczone w ewidencji 
gruntów nr nr 561/41, 582/41 o pow. 2.0485 ha, zapisana 
w księdze wieczystej GL1W/00049956/2, nieruchomość 
gruntowa niezabudowana przeznaczona w planie pod 
drogę publiczną,

− gminy Godów, obręb Krostoszowice, karta mapy 2, 
działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 1895/224, 
1897/224, 1900/192, 1910/192, 1904/191, 1905/191, 
1907/191, 1908/191 o pow. 1.0604 ha, zapisana w księdze 
wieczystej GL1W/00012766/5, nieruchomość gruntowa 
niezabudowana przeznaczona w planie pod infrastruk-
turę drogową,

− gminy Godów, obręb Gołkowice, karta mapy 
3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 
595/53 o pow. 0.2500 ha, zapisana w księdze wieczystej 
GL1W/00017404/5, położona przy ul. Żabkowskiej, nie-
zabudowana,

− miasta Radlin, obręb Biertułtowy, karta mapy 
2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 
4130/200 o pow. 0.0620 ha, zapisana w księdze wie-
czystej GL1W/00062931/8, położona przy ul. Ryb-
nickiej 347, zabudowana budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo – gara-
żowym,

− miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta 
mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów nu-
merem 3401/329 o pow. 0.0264 ha, zapisana w księdze 
wieczystej GL1W/00000135/6, położona przy ul. Rynek 
12, zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym, nie-
podpiwniczonym, pełniącym funkcję magazynu oraz 
zaplecza socjalnego,

− miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta 
mapy 9, działka oznaczona w ewidencji gruntów nu-
merem 1494/201 o pow. 4.5066 ha, zapisana w księdze 
wieczystej GL1W/00060575/0, położona przy ul. Mar-
klowickiej, niezabudowana,

− miasta Wodzisław Śląski, obręb Zawada, kar-
ta mapy 1, działka oznaczona w ewidencji gruntów 
numerem 1542/77 o pow. 0.0644 ha, zapisana w księdze 
wieczystej GL1W/00067227/5, położona przy ul. Mło-
dzieżowej, niezabudowana,

2. oddania w dzierżawę z następujących  terenów:
− gminy Gorzyce, obręb Bluszczów, karta mapy 2, 

działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 878/1, 
890/1, 888, karta mapy 3, działki oznaczone w ewiden-
cji gruntów nr nr 1257, 1258, 1259 o pow. 31.6868 ha, 

zapisana w księdze wieczystej GL1W/00046808/9, nie-
ruchomość gruntowa niezabudowana,

− gminy Gorzyce, obręb Odra, karta mapy 4, działki 
oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 188/17, 51, 305/9, 
308/14, 15, 329/11 o pow. 22.2015 ha, zapisana w księdze 
wieczystej GL1W/00046808/9, nieruchomość gruntowa 
niezabudowana,

− miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta 
mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów nu-
merem 3401/329 o pow. 0.0264 ha, zapisana w księdze 
wieczystej GL1W/00000135/6, położona przy ul. Rynek 
12, zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym nie-
podpiwniczonym, pełniącym funkcję magazynu oraz 
zaplecza socjalnego,

− miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta 
mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów nume-
rem 2905/332 o pow. 0.0123 ha, zapisana w księdze wie-
czystej GL1W/00005786/9, położona przy ul. Minorytów, 
niezabudowana,

Powyższe nieruchomości zapisane są w księgach wie-
czystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania 
w dzierżawę zostaje wywieszony na okres 21 dni począw-
szy od dnia 9 grudnia 2014 r.

Przygotowania służb do „akcji zIma”
Choć najnowsze prognozy długoterminowe wskazują, że do 
końca roku nie powinniśmy się spodziewać opadów śniegu, to 
mimo to powiatowe służby drogowe są w pełni gotowe do akcji 
zIma. – mamy przygotowany zarówno sprzęt, jak i zabezpieczo-
ną odpowiednią ilość soli i piasku – zapewnia tomasz Wójcik, 
dyrektor Powiatowego zarządu dróg.

W gotowości jest 7 piaskarko-solarek wyposażonych 
w system lokalizacyjny GPS oraz jeden ciągnik z rozrzut-
nikiem materiałów uszarstniających. W ciągłej gotowości 
pozostają też firmy, z którymi PZD zawarło umowy na 
świadczenie usług zimowego utrzymania dróg. W przy-
padku konieczności przystąpienia do czynnej akcji od-
śnieżania dyżurny powoła te firmy. Na walkę ze skutkami 
niesprzyjającej aury czeka 700 ton soli, 40 ton soli worko-
wanej oraz 800 ton mieszanki. Obszar działania podzielo-
ny jest podobnie jak przed rokiem na siedem rejonów.

W czasie trwania „Akcji zima” służby dyspozytorskie 
działają całą dobę. Wszelkie interwencje dotyczące od-
śnieżania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie 
powiatu wodzisławskiego można zgłaszać do dyżurnego 
akcji zima pod niżej podane numery kontaktowe:

tel. stacjonarny (całodobowo, 7 dni w tygodniu): 
32 451-76-07

tel. komórkowy (całodobowo, 7 dni w tygodniu): 
600-873-459
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dzieci spotkały się 
z mikołajem
Ciekawy program artystyczny, konkursy, 
moc prezentów i dobrej zabawy, a przede 
wszystkim 140 uśmiechniętych dzieci 
– tak w wielkim skrócie można opisać 
to, co działo się podczas siódmej edycji 
Powiatowych mikołajek.

Mikołajki to dzień, na który czekają 
wszystkie dzieci. Po raz siódmy, 
pamiętając o dzieciach z najuboż-
szych rodzin, Starostwo Powiato-
we wspólnie z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 
oraz przy wsparciu OPS-ów z terenu 
powiatu wodzisławskiego zorgani-
zowało Powiatowe Mikołajki. Te-
goroczna impreza odbyła się wczo-
raj, tj. 9 grudnia w Zespole Szkół 
Nr 1 w Wodzisławiu Śl.-Wilchwy. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 
100 dzieci z Wodzisławia Śl., Go-
dowa, Gorzyc, Lubomi, Mszany, 
Marklowic i Radlina (wskazanych 
przez miejscowe ośrodki pomocy 
społecznej), a także zaproszeni go-
ście, m.in. władze gmin i powiatu 
oraz kierownicy placówek pomocy 
społecznej. Uczestników Mikołajek 

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego
Powiat Wodzisławski w 2013r. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wo-
dzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej” w ramach działania 2.2. Rozwój elektronicznych 
usług publicznych Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Nowa ustawa o prawach konsumenta
25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici 
prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej unii europej-
skiej. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na specjalnie przygotowanej 
stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na 
temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Poniżej przedstawiamy listę najważ-
niejszych zmian, które wprowadza 
ustawa:

1. Obowiązek przedsiębiorców do 
udzielania pełnych informacji na te-
mat oferowanych towarów i usług;

2. Prawo konsumentów do żąda-
nia od samego początku procesu re-
klamacji jednego z czterech roszczeń: 
naprawy towaru, wymiany rzeczy, 
obniżenia ceny lub odstąpienia od 
umowy (w przypadku, gdy wada jest 
istotna);

3. Domniemanie istnienia wady 
w chwili wydania towaru – wydłuże-
nie terminu z 6 miesięcy do 1 roku;

4. Konieczność uzyskania przez 
przedsiębiorcę wyraźnej zgody kon-

sumenta na wszelkie dodatkowe płat-
ności wykraczające poza uzgodnione 
wynagrodzenie wynikające z umowy 
sprzedaży;

5. Wydłużenie prawa do odstąpie-
nia od umowy zawartej na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 
dni.

Źródłem wiadomości na temat wpro-
wadzanych zmian jest również broszura 
Przepisy konsumenckie dla przedsię-
biorców, która zawiera między innymi 
informacje na temat rodzajów umów 
oraz wynikających z nich zobowiązań 
stron, a także procesu reklamacyjnego. 
Broszurę można pobrać ze www.prawa-
konsumenta.uokik.gov.pl,.

System Informacji Przestrzennej przy-
czyni się do:

− poprawy efektywności zarządza-
nia zasobami informacyjnymi Powiatu 
Wodzisławskiego m.in. infrastrukturą 
techniczną, komunikacyjną, nieruchomo-
ściami, bezpieczeństwem publicznym itp.

− usprawnienia obsługi mieszkań-
ców m. in przez bezpośredni dostęp do 
zasobów informacyjnych Powiatu, mo-
nitorowanie spraw w Starostwie Powia-
towym czy zdalną obsługę obywateli,

− wzrostu efektywności procesów 
decyzyjnych wewnątrz Starostwa Po-
wiatowego.

Wdrożenie projektu oddziaływać 
będzie na różne obszary życia społecz-
no-gospodarczego na terenie powiatu 
wodzisławskiego, generując wiele dłu-

gofalowych korzyści. Najważniejsze 
z nich to:

– rozwój społeczeństwa informacyj-
nego, opartego na wiedzy,

– zwiększenie bezpieczeństwa pu-
blicznego na terenie powiatu,

– podniesienie komfortu zamiesz-
kiwania na terenie powiatu.

Rzeczowe zakończenie realizacji 
projektu planowane jest na 30 czerwca 
2015r.

Aktualnie w ramach projektu pro-
wadzone są prace w ramach następują-
cych kontraktów:

1) „Budowa baz danych geodezyjnych 
– tereny wiejskie. Obiekt I: Gorzyce”,

2) „Budowa baz danych geodezyj-
nych – tereny wiejskie. Obiekt II: Mar-
klowice, Mszana, Obiekt III: Godów, 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Obiekt IV: Lubomia”,
3) „Opracowanie i wdrożenie Syste-

mu Informacji Przestrzennej Powiatu 
Wodzisławskiego” (kontrakt informa-
tyczny).

W dniu 16 grudnia 2014r. odbyło 
się spotkanie z udziałem władz Powia-
tu, w tym starosty Tadeusza Skatuły, 
naczelników wydziałów, kierowników 
biur oraz pracowników merytorycznych 
zaangażowanych w realizację projektu. 
Przedstawiciel firmy GeoTechnologies 
Sp. z o.o. z Wrocławia A. Rogaczew-
ski zaprezentował pilotażowe urucho-
mienie portalu interaktywnego planu 
Powiatu Wodzisławskiego w zakresie 
prezentacji podstawowych funkcji oraz 
danych georeferencyjnych.



WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 9GRUDZIEŃ 2014

powitał Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 
Dariusz Prus, który skierował wiele ciepłych słów do 
najmłodszych – Mam nadzieję, że uśmiechów i radości 
w dniu dzisiejszym na Waszych buziach nie zabraknie. 
Dla nas dorosłych to bardzo ważne, kiedy widzimy, jak 
się śmiejecie, bo wtedy „zarażacie” tą radością wszyst-

kich dookoła. O dobrą, blisko dwugodzinną zabawę, 
podczas której nie zabrakło tańców i wspólnego śpie-
wania piosenek zadbali profesjonalni aktorzy, którzy 
przedstawili bogaty program artystyczny pt. „Królowa 
Zima i Renifer Rudolf”. Wśród gwaru i śmiechu niespo-
dziewanie pojawił się długo wyczekiwany gość, który 
przybył po specjalnie utworzonej przez dzieci „drodze 
mlecznej”. Święty Mikołaj najpierw przywitał się oso-

Starostwo wsparło „Szlachetną Paczkę”
Pracownicy naszego urzędu już po raz trzeci włączyli się do ogól-
nopolskiej charytatywnej akcji „Szlachetna Paczka”. Podobnie 
jak w ubiegłym roku „paczka” trafiła do jednej z potrzebujących 
rodzin.

Tym razem prezentami obdarowana została pięcioosobowa 
rodzina, która najbardziej potrzebowała lodówkę, odzież 
dla dzieci oraz żywność. Co zatem znalazło się w paczce? 
Odzież (kurtki, buty, spodnie, bluzy), produkty świąteczne 
(bakalie i słodycze), produkty spożywcze, środki piorące 
i czyszczące, kosmetyki, ręczniki. Ponadto dzięki środkom 
zebranym przez pracowników starostwa udało się również 
zakupić nową lodówkę oraz pralkę. – Tym bardziej nam 
miło, że za pośrednictwem akcji „Szlachetna Paczka” nasza 
pomoc mogła być konkretna i zgodna z oczekiwaniami wy-
branej rodziny – mówi starosta Tadeusz Skatuła. Zebrane 
przez powiatowych urzędników rzeczy trafiły do magazy-
nu zlokalizowanego w Wodzisławskim Centrum Kultury. 
Wszystkie zostały zapakowane jak na świąteczny prezent 
przystało. Przy okazji życzymy obdarowanej rodzinie świąt 
pełnych radości, rodzinnych spotkań, a w Nowym Roku 
spełnienia marzeń!

W Wigilię starostwo nieczynne
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2014 r. 
(środa) Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 
będzie nieczynne.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2014 Starosty Wodzi-
sławskiego z dnia 29 października 2014 r., dzień 24 
grudnia 2014 roku jest dniem wolnym od pracy dla pra-
cowników Starostwa Powiatowego w zamian za święto 
przypadające w dniu 1 listopada 2014 r. (sobota). Za 
powstałe utrudnienia przepraszamy.

 
Tadeusz Skatuła wraz z przedstawicielami pracowników starostwa.

 
Program artystyczny prowadziła grupa aktorów. 

 
W Powiatowych Mikołajkach wzięli udział przedstawiciele władz powiatu oraz gmin. 

biście z wszystkimi uczestnikami zabawy, by następnie 
rozdać wszystkim dzieciom prezenty.
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Uczniowie kształcący się w Zespole Szkół Zawodowych.

 
Pasowanie na młodych adeptów fachu górniczego.

 
Gości witano tradycyjnie chlebem i solą.

 
Przemarsz z kościoła do Zespołu Szkół Zawodowych.

powiatowe obchody dnia Barbórki
w Zespole Szkół Zawodowych w wodzisławiu Śląskim odbyły się uroczyste obchody górniczego świę-
ta połączone z ceremonią ślubowania klas pierwszych. akademię barbórkową poprzedziła msza św. 
w intencji górników i uczniów szkół górniczych.

„Górniczy Stan niech nam żyje! 
Niech żyje nam Górniczy Stan! Bo 
choć przed nami dzienne światło 
kryje, Toć dla ojczyzny trud ten jest 
nam dan” – to pierwsze słowa gór-
niczego hymnu, które rozbrzmie-
wały na wielu uroczystościach bar-
bórkowych w naszym regionie. We 
wtorek, 2 grudnia, również w ten 
sposób młodzież szkół górniczych 
i zaproszeni goście po raz dziesiąty 
uroczyście zainaugurowali obcho-
dy Dnia Górnika w powiecie wodzi-
sławskim.

– Barbórka to dzień, w którym 
odczuwamy szczególną więź z bra-
cią górniczą i darzymy wielkim 
szacunkiem trudną pracę jej człon-

ków, pracę, która choć ciężka, nadal 
przyciąga młodych ludzi, wiążących 
z kopalnią swoją przyszłość. Dlate-
go wspólnie musimy dołożyć wszel-
kich starań, aby mogli oni zrealizo-
wać swoje zawodowe marzenia. Ta 
współpraca nabiera szczególnego 
znaczenia zwłaszcza – w takich jak 
obecnie – trudnych czasach dla pol-
skiego górnictwa węgla kamiennego 
– powiedział podczas akademii sta-
rosta Tadeusz Skatuła.

Mimo braku możliwości oso-
bistej wizyty, jednak dzięki multi-
mediom mógł być obecny profesor, 
przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego Jerzy Buzek, który w tym 
wyjątkowym dniu skierował do 

wszystkich zebranych, a szczególnie 
do młodzieży kilka słów oraz złożył 
całej braci górniczej najserdeczniej-
sze życzenia.

Podczas uroczystości nie zabra-
kło ceremonii pasowania najmłod-
szej braci górniczej – uczniów klas 
pierwszych Technikum Nr 1 im. 
Piastów Śląskich w Zespole Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Ślą-
skim, kształcących się w zawodzie 
technik górnictwa podziemnego, 
technik elektryk i technik mecha-
nik. Młodzi adepci fachu górnicze-
go, dokonując skoku przez skórę, zo-
stali pasowani przez starostę szablą 
górniczą i symbolicznie włączeni do 
wspólnoty braci górniczej.


