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Obchodzili srebrny jubileusz
Spektakl w ciemnościach, gala rozdania „Tischnerów” oraz tort 

urodzinowy – tak II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuję-

zycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu 

Śląskim świętowało 25-lecie swojego istnienia. Uroczystości połączo-

no z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 

Najmłodsza pośród szkół ponadgimnazjalnych placówka oświatowa świę-

towała swoje 25-lecie. W tym dniu sala gimnastyczna wodzisławskiego „Ti-

schnera” tonęła w ciemnościach, a to za sprawą oprawy spektaklu, który 

uczniowie przygotowali specjalnie z okazji urodzin szkoły. Innowacyjna 

forma teatru, polegająca na połączeniu efektów wizualnych: białych tka-

nin, czarnego tła oraz światła ultrafioletowych lamp, wywołała duże emo-

cje i spotkała się z gorącym przyjęciem licznie zgromadzonych widzów. 

Wśród nich byli m.in. posłowie, wicewojewoda śląski, samorządowcy, byli 

starostowie powiatu, pierwsza dyrektor Liceum, dyrektorzy powiatowych 

szkół, kierownicy miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, 

przedstawiciele służb mundurowych, organizacji zrzeszających praco-

dawców, dyrektorzy kopalń oraz nauczyciele nagrodzeni tegoroczną na-

grodą starosty.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił m.in. starosta wodzisławski – Ta-

deusz Skatuła, który zwrócił uwagę na to, że 25-lecie szkoły komponuje 

się z hasłem obecnego roku szkolnego jako „Roku Szkoły Otwartej”. – To 

liceum od początku swego istnienia jest otwarte na łączenie uniwersalnych 

wartości z nowoczesnością, otwarte na nowe tendencje i zmiany, na łączenie 

tradycji ze współczesnością. Najlepszym tego dowodem jest funkcjonowanie 

oddziałów integracyjnych, a także zaproszenie do siebie uczniów uzdolnio-

nych artystycznie i utworzenie nowej szkoły – najpierw Liceum Plastycznego, 

a od 1 września br. Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych – powiedział 

starosta, który pogratulował społeczności szkolnej jubileuszu. Z kolei An-

na Białek przypomniała najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, jakie 

miały miejsce w minionym ćwierćwieczu.

W tym dniu w powiecie świętowano także Dzień Edukacji Narodowej, 

który był okazją do uhonorowania pracy dyrektorów i nauczycieli. Staro-

sta przyznał łącznie 25 nagród. Święto szkoły zakończyła przygotowana 

na wesoło gala rozdania „Tischnerów”. Prowadzący uroczystość Renata 

Szymanek i Wojciech Nieroda, tak jak to bywa na wielkich oskarowych 

galach, najpierw odczytali nominacje. Wśród „typowanych” do tytuły nie 

zabrakło znanych gwiazd, m.in. Brada Pitta, Kevina Costnera, Mela Gib-

sona, Jamesa Bonda, Pocahontas, Angeli Merkel czy Lary Croft. Wyboru 

dokonała „Najwyższa kapituła” pod przewodnictwem Anny Białek, która 

przyznała nagrody w sześciu kategoriach. Po chwili napięcia ogłoszono 

wyniki. Laureatami „Tischnerów” zostali: Jan Materzok w kategorii „Roz-

ważny i szarmancki”, Jerzy Rosół w kategorii „Prawdziwa legenda”, Tade-

usz Skatuła w kategorii „Tańczący z przeciwnościami”, Eugeniusz Wala 

w kategorii „Waleczne serce”, Edyta Glenc w kategorii „Odważna i eleganc-

ka” oraz Leokadia Lechowicz w kategorii „Jedna wspaniała”.

Nagrody strarosty odbierają  wyróznieni nauczyciele.

Z okazji urodzin przygotowano specjalny tort.

Uczniowie wystawili spektakl w ciemnościach.
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Wieści z sesji 
i zarządu
Wrześniowa sesja Rady Powiatu Wodzisławskie-

go była jedenastą w tej kadencji. Tradycyjnie 

została ona poświęcona analizie sytuacji pu-

blicznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu 

wodzisławskiego. Z tego powodu informację 

o stanie organizacyjnym i finansowym Powia-

towego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-

nej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim przedstawiła dyrektor 

zakładu Bożena Capek. Zgodnie z nią sytuacja 

finansowa PP ZOZ, mimo podejmowanych róż-

nych działań, pogarsza się. Podstawową przy-

czyną jest zbyt niski poziom finansowania usług 

zdrowotnych świadczonych przez szpitale oraz 

niepokrywanie przez Narodowy Fundusz Zdro-

wia tzw. nadwykonań w pełnej ich wysokości. 

Jakby tego było mało, szpitale muszą zostać 

dostosowane do zmieniających się przepisów 

dotyczących standardów świadczenia usług 

szpitalnych, co również będzie miało skutek 

dla ich sytuacji finansowej. Z tego powodu dy-

rektor Capek przygotowała propozycje działań 

dostosowawczych, polegających m.in. na połą-

czeniu niektórych jednoimiennych oddziałów 

ze zlokalizowaniem miejsca świadczenia usług 

w jednym miejscu. Ma to przynieść średniorocz-

nie ok. 2,5 mln zł oszczędności, nie ograniczając 

równocześnie dostępności usług medycznych 

dla mieszkańców. Temat wzbudził żywą dysku-

sję, ale ostatecznie powiatowi radni zdecydo-

waną większością głosów postanowili poprzeć 

uchwałę w sprawie deklaracji woli zatwierdze-

nia zmian statutu Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim.

W dalszej części sesji Rada Powiatu podjęła rów-

nież uchwały m.in. w sprawie:

1) podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na reali-

zację zadań z zakresu rehabilitacji zawodo-

wej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-

wiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2026,

3) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 

2015 rok wraz z załącznikami,

4) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie 

Powiatu na 2016 rok wydatku na pomoc finan-

sową dla Gminy Godów na realizację zadania 

o nazwie: „Przebudowa ulicy Wyzwolenia 

w Skrzyszowie”,

5) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie 

Powiatu na 2016 rok wydatku na pomoc finan-

sową dla Miasta Pszowa na realizację zada-

nia o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Kruczkowskiego w Pszowie”.

Ponadto radni zapoznali się z informacjami: 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za 

I półrocze 2015 roku, o kształtowaniu się Wielo-

letniej Prognozy Finansowej oraz o wykonaniu 

planu finansowego PPZOZ.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu  złożył 

w trakcie sesji również starosta Tadeusz Ska-

tuła. We wrześniu Zarząd odbył pięć posiedzeń, 

podczas których:

1) zdecydował, iż wysokość dotacji na 2016 rok 

dla gmin, którym Powiat Wodzisławski powie-

rzył prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej, 

będzie taka sama jak w roku bieżącym, tj. 

551 114 zł;

2) postanowił skierować do konsultacji z miesz-

kańcami powiatu wodzisławskiego projekt no-

wej Powiatowej Strategii Rozwiązywania Pro-

blemów Społecznych na lata 2016 – 2026;

3) postanowił zgłosić do tzw. schetynówek pro-

jekt przebudowy ul. Karola Miarki w Pszowie 

i ul. 3 Maja w Syryni oraz przebudowy ul. 1 

Maja w Skrzyszowie na odcinku od wiaduk-

tu nad autostradą A-1 do skrzyżowania ul. 1 

Maja z ulicą Jana Pawła II;

4) zaakceptował nabór do szkół dla dorosłych 

oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicz-

nego w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 

2015/2016;

5) przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg 

w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni dodatko-

we 133 tys. zł na budowę kanalizacji deszczo-

wej ul. Gorzyckiej w Czyżowicach;

6) zaakceptował planowane w 2016 roku wydat-

ki z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w zakre-

sie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

7) pozytywnie zaopiniował projekt „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Pszowa na lata 

2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”;

8) skierował do konsultacji z organizacjami po-

zarządowymi oraz z Powiatową Radą Działal-

ności Pożytku Publicznego projekt „Programu 

współpracy Powiatu Wodzisławskiego z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz podmio-

tami prowadzącymi działalność pożytku pu-

blicznego na 2016 rok” oraz projekt uchwały 

rady powiatu w sprawie ustanowienia Wyróż-

nień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnię-

cia w działalności sportowej;

9) przyjął sprawozdanie Dyrektora Powiatowe-

go Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wo-

dzisławiu Śląskim z realizacji planu pracy za rok 

szkolny 2014/2015;

10) udzielił dyrektorom powiatowych szkół 

pełnomocnictw do składania wniosków o do-

finansowanie ze źródeł zewnętrznych pro-

jektów edukacyjnych realizowanych w placów-

kach. 

Ponadto Zarząd Powiatu dokonał w ramach 

przekazanych mu upoważnień zmian w budże-

cie powiatu oraz zaopiniował projekty uchwał 

będących przedmiotem obrad sesji.

Obrady sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.



WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO PAŹDZIERNIK 20154 

Budynek wodzisławskiego
szpitala w nowej odsłonie

Zakończyła się termomodernizacja pawilonu głównego szpitala 

w Wodzisławiu Śląskim. Zrealizowanie tej wartej ponad 4,5 mln in-

westycji umożliwiły środki unijne, a także wsparcie udzielone przez 

powiat. 

Ocieplenie budynku szpitala w Wodzisławiu Śląskim to jedna z większych 

tegorocznych inwestycji powiatu wodzisławskiego i Powiatowego Publicz-

nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Wniosek 

na remont szpitala dyrekcja placówki złożyła już w 2011 roku, ale wtedy trafił 

on na listę rezerwową. Z początkiem tego roku władze województwa śląskie-

go postanowiły jednak zakwalifikować wniosek do unijnego wsparcia, dzięki 

czemu pojawiła się szansa na otrzymanie 85% dofinansowania inwestycji 

z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałe 15% stanowiło wkład 

własny. Tę kwotę, w związku z trudną sytuacją finansową PPZOZ, dyrektor 

szpitala Bożena Capek pozyskała z budżetu powiatu wodzisławskiego. - To 

oczywiste, że choć sytuacja finansowa nie jest łatwa, to gdy pojawiła się okazja 

pozyskania znacznych środków zewnętrznych na zadanie, którego sami nie by-

libyśmy w stanie sfinansować, decyzja o wsparciu szpitali mogła być tylko jedna 

– wyjaśnia starosta Tadeusz Skatuła. 

Dzięki decyzji władz powiatu i szybkim działaniom podjętym przez dyrek-

cję PPZOZ, w krótkim czasie budynek wodzisławskiego szpitala zmienił 

się nie do poznania. Zniknęła bowiem elewacja pamiętająca jeszcze czasy 

poprzedniej epoki. Zastąpiła ją nowa, szaro-granatowa. - Prace budowlane 

polegały przede wszystkim na wykonaniu izolacji murów, dociepleniu ścian 

i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji 

centralnego ogrzewania – wylicza Bożena Capek. Poza ociepleniem i od-

malowaniem budynku zastosowano także nowoczesne technologie ogra-

niczające zużycie energii, czyli kolektory słoneczne. Na budynku kotłowni 

zainstalowanych zostało łącznie 100 solarów.  To energooszczędne roz-

wiązanie zostanie wykorzystane do wspomagania instalacji centralnego 

ogrzewania i dostarczenia ciepłej wody użytkowej. Jak wynika ze wstęp-

nych obliczeń szpitala, rachunki za centralne ogrzewanie zmniejszą się 

o około 280 tysięcy zł w skali roku. Inwestycja z pewnością przyniesie więc 

szpitalowi spore oszczędności. Dodatkowym atutem jest ograniczenie 

emisji dwutlenków siarki, węgla, azotu i pyłów do atmosfery, co w przy-

padku miast w górnośląskich aglomeracjach ma równie duże znaczenie 

jak poprawa komfortu cieplnego i estetyki budynków.

Termomodernizacja szpitala w Wodzisławiu Śl. odbyła się dzięki projektowi 

współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego.

Ulica Skrzyszowska 
w Wodzisławiu Śląskim 
po remoncie

Przed terminem zakończył się remont ostatniego odcinka ulicy 

Skrzyszowskiej w wodzisławskiej dzielnicy Wilchwy. 

Modernizacja tego fragmentu drogi kosztowała 170 tys. zł., a pieniądze 

na ten cel pochodziły z budżetu powiatu. W ramach inwestycji na prawie 

półkilometrowym odcinku położono nowy asfalt, a także wybudowano 

chodnik wraz z poręczami ochronnymi w rejonie skrzyżowania pięciu 

dróg, tzw. Rynkocza. Wcześniej w tym miejscu zainstalowano dla popra-

wy bezpieczeństwa sygnalizację świetlną.

Na kotłowni zainstalowano 100 solarów.

Budynek po termomodernizacji.

Ulica Skrzyszowska jeszcze podczas remontu.
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Od nowego roku 
w powiecie rusza 
bezpłatna pomoc 
prawna

Od stycznia 2016 r. w powiecie wodzisław-

skim będzie funkcjonować sześć punktów 

porad prawnych. Dzięki współpracy z gmina-

mi miejsc udzielania pomocy będzie jednak 

więcej, bo aż dziewięć.

W przyszłym roku wchodzi w życie ustawa o nie-

odpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji praw-

nej. Zgodnie z nią w każdym powiecie ma po-

wstać od dwóch do trzydziestu pięciu punktów 

porad prawnych. O ich liczbie decyduje wiel-

kość powiatu, ponieważ ustawa mówi o tym, 

że jeden punkt powinien przypadać na 25 tys. 

mieszkańców. W naszym powiecie powstanie 

zatem sześć takich jednostek.

Obecnie w Starostwie Powiatowym w Wodzi-

sławiu Śląskim trwają prace nad ich urucho-

mieniem. Przygotowywane są m.in. procedury 

do ogłoszenia konkursu dla organizacji poza-

rządowych, bo trzy punkty zgodnie z ustawą 

muszą być prowadzone przez stowarzyszenia 

i fundacje. Ma miejsce też wymiana korespon-

dencji z wojewodą na temat kosztów utworze-

nia punktów. Starosta Tadeusz Skatuła uważa 

bowiem, że kwota 154,50 zł miesięcznie na jed-

no biuro, wynikająca z ustawy, nie wystarczy na-

wet na pokrycie kosztów mediów, nie mówiąc 

o zakupie wyposażenia.

Na terenie powiatu bezpłatne porady prawne 

mają być udzielane w budynku Zespołu Po-

radni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl., 

w ośrodkach kultury 

w Gołkowicach, Czy-

żowicach, Grabówce 

i Pszowie, a także w Ry-

dułtowskim Centrum 

Kultury, Urzędzie Gmi-

ny w Mszanie, Gmin-

nym Centrum Infor-

macji w Marklowicach 

oraz Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Radlinie.

Z porad będą mogły ko-

rzystać osoby, które nie 

ukończyły 26 roku życia, 

klienci pomocy społecz-

nej, osoby powyżej 65 

roku życia, kombatanci, 

weterani, osoby posia-

dające ważną Kartę Du-

żej Rodziny oraz ofiary 

katastrof naturalnych 

i klęsk żywiołowych. Po-

moc będzie można uzy-

skać w zakresie prawa 

pracy, prawa cywilnego, 

karnego, administracyjnego, ubezpieczeń spo-

łecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego 

z wyłączeniem spraw związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej. Wykluczone 

z poradnictwa będzie również prawo celne, de-

wizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące dzia-

łalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmować będzie udzielanie 

porad na temat obowiązujących przepisów, 

sposobów rozwiązania problemów, przygo-

towanie projektów pism z wyłączeniem pism 

procesowych w toczących się postępowaniach, 

a także sporządzanie wniosków o zwolnienie 

kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-

mocnika z urzędu. Pomoc prawna w założeniu 

będzie udzielana w punkcie porad przeciętnie 

pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery 

godziny dziennie, przy czym w przypadku, gdy 

na jedno biuro przypadać będzie kilka miejsc 

udzielania porad, czas pracy prawników będzie 

odpowiednio podzielony pomiędzy te miejsca.

Wiadukt na Piaskowej w Gorzycach 
przejezdny

Remont wiaduktu trwał od lipca. W ramach inwestycji wymieniono łożyska 

oraz zamontowano bariery ochronne, umocniono skarpę, wykonano pod-

lewkę pod stalowymi belkami celem usztywnienia konstrukcji obiektu oraz 

równomiernego przenoszenia obciążeń z konstrukcji stalowej na podpory, 

oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowe wiaduktu, wy-

mieniono krawężniki, uzupełniono ubytki betonowe na podporach i wykona-

no schody skarpowe. Na wiadukcie i dojazdach do niego pojawiła się również 

nowa nawierzchnia. Wartość inwestycji wraz z robotami dodatkowymi, które 

spowodowały wydłużenie jej realizacji o blisko miesiąc (m.in. prace konserwa-

cyjno-naprawcze podpór wiaduktu) wyniosła ponad 820 tys. zł. 
Ulica Piaskowa w Gorzycach.



WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO PAŹDZIERNIK 20156 

Śląscy starostowie 
spotkali się 
w powiecie 
wodzisławskim

W połowie października odbył się Konwent 

Starostów Województwa Śląskiego. Było to 

pierwsze tego rodzaju wydarzenie w historii 

powiatu wodzisławskiego. 

Konwent starostów województwa śląskiego to 

grupa roboczo – konsultacyjna skupiająca sze-

fów powiatów w naszym regionie. Tu odbywa 

się dyskusja nad zadaniami samorządów, a tak-

że obrona interesów społeczności lokalnych. 

Obrady konwentu służą również wymianie do-

świadczeń oraz prezentacji osiągnięć i proble-

mów małych ojczyzn. Konwent to również prze-

strzeń, w której starostowie mogą prezentować 

własne stanowisko wobec władz województwa, 

kraju oraz Związku Powiatów Polskich. Gru-

pie przewodniczy starosta bielski – Andrzej 

Płonka, a jednym z jego trzech zastępców jest 

starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła, który 

wyszedł z inicjatywą zorganizowania kolejnego 

posiedzenia właśnie na ziemi wodzisławskiej. – 

Uważam, że takie spotkania są dobrą okazją do 

promocji powiatu-gospodarza, dlatego zaprosi-

łem koleżanki i kolegów starostów do naszego po-

wiatu i wiem, że gościom bardzo się u nas podoba-

ło, a co ważniejsze, spotkanie okazało się bardzo 

owocne, bo podjęliśmy szereg bardzo ważnych 

decyzji – tłumaczy Tadeusz Skatuła.

Nowości w tzw. schetynówkach

W spotkaniu wzięli udział starostowie powiatów 

ziemskich z terenu całego województwa śląskie-

go, a także wicewojewodowie: Mirosław Szem-

la i Gabriela Lenartowicz. Obecni byli również 

przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości 

oraz Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 

a to za sprawą tematów, jakim poświęcono kon-

went. O nowych zasadach tzw. schetynówek, 

które weszły w życie w tym roku, mówiła dy-

rektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Dorota 

Wójtowicz. W tym temacie niepokój starostów 

wzbudziła tegoroczna wysokość środków przy-

znanych dla województwa śląskiego, wyno-

sząca po ok. 27 mln zł na drogi powiatowe i na 

drogi gminne. Oznacza to, że na dofinansowa-

nie z programu w naszym województwie realną 

szansę ma jedynie 9 wniosków z powiatów i tyle 

samo z gmin.

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Z kolei sędzia Karol Dałek – zastępca dyrektora 

Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostę-

pu do Pomocy Prawnej, a także sędzia Marcin 

Ozimek – główny specjalista w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, przedstawili założenia ustawy 

o bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkań-

ców. Zgodnie z nią od stycznia 2016 r. w całym 

kraju ma powstać sieć biur porad prawnych, 

zapewniających bezpłatną pomoc tym osobom 

i rodzinom, których nie stać na samodzielne sfi-

nansowanie porad. W myśl przepisów, od nowe-

go roku w każdym powiecie muszą funkcjono-

wać co najmniej dwa biura porad. O ich liczbie 

decyduje jednak wielkość powiatu, ponieważ 

inny wymóg ustawy mówi o tym, że jedno biuro 

powinno przypadać 

na 25 tys. mieszkań-

ców. W tym obsza-

rze istnieje jednak 

wiele niewiado-

mych i problemów 

do rozwiązania, 

głównie w zakresie 

finansowania kosz-

tów utworzenia 

biur, co starostowie stanowczo zakomunikowali 

przedstawicielom ministerstwa.

Problemy z kartami zgonów

Konwent odniósł się również do problemów 

z wystawianiem kart zgonów przez część lekarzy 

zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim. 

Organizacja ta, powołując się na niedotrzyma-

nie przez Ministerstwo Zdrowia warunków po-

rozumienia, poinformowała, że jej członkowie 

nie będą wystawiać kart zgonów w sytuacjach, 

w których przepisy nie będą ich do tego wyraź-

nie zobowiązywać. Tymczasem w myśl regulacji 

jeszcze z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku to na starostach spoczywa 

obowiązek w takiej sytuacji wskazania lekarza, 

który wystawi kartę zgonu. Problem jednak 

w tym, że starosta określony w rozporządzeniu 

z 1961 r. to inny organ niż ten, który w polskim 

porządku prawnym funkcjonuje obecnie. Po-

wiaty nie otrzymały też na ten cel jakichkolwiek 

pieniędzy, a w grę wchodzą setki tysięcy złotych. 

Przedstawiciele powiatu bielskiego oszacowali 

na przykład potencjalny skutek finansowy re-

alizacji takiego zadania na około ćwierć miliona 

złotych. W efekcie dyskusji starostowie uczestni-

czący w konwencie ustalili, powołując się m.in. 

na ekspertyzy prawne Związku Powiatów Pol-

skich, że nie jest to zadanie powiatów i w związ-

ku z tym nie będą go realizować. Postanowili też 

wystąpić do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem 

o pilną zmianę przestarzałych przepisów.

Podczas posiedzenia konwent przyjął również 

stanowiska w sprawie renegocjacji kontraktów 

za leczenie zamknięte oraz założeń PROW na 

lata 2014-2020 na działania związane z budową 

lub modernizacją dróg lokalnych. Zebrani mogli 

też podzielić się poglądami na temat systemu 

informacji przestrzennej dróg publicznych, któ-

rego przykład zaprezentował starosta bieruń-

sko-lędziński Bernard Bednorz.

Pamiątkowe zdjęcie śląskich starostów wraz z wicewojewodami.

Rolę gospodarza pełnił starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła.
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W międzynarodowym towarzystwie 
o sprawach młodzieży

Przez trzy dni w powiecie wodzisławskim gościły delegacje part-

nerskich powiatów z Sörmland (Szwecja) i Recklinghausen (Niemcy), 

wymieniając się z gospodarzami doświadczeniem i wiedzą na te-

mat działań samorządów podejmowanych na rzecz młodzieży. Przy 

okazji naszemu powiatowi przybył nowy partner – powiat Jełgawa 

na Łotwie, z którym pozostałe samorządy wspólnie będą realizować 

nowy unijny projekt.

Wizyta rozpoczęła się od konferencji poświęconej działaniom podejmo-

wanym przez trzy powiaty na rzecz młodzieży. Spotkanie otworzył starosta 

Tadeusz Skatuła, który przywitał wszystkich gości i podkreślił, jak wielkie 

znaczenie ma kwestia zapewnienia szans rozwojowych młodemu poko-

leniu. - Jestem przekonany, że ta problematyka i wypływające z niej następ-

stwa występują z większym lub mniejszym natężeniem w całej Europie, a jako 

że dzisiejszy świat to „globalna wioska” to wiemy, że problemy nie kończą 

się już na granicach państw, a skutecznych rozwiązań należy szukać w mię-

dzynarodowym gronie eksperckim – powiedział starosta. W dalszej części 

wystąpiła szefowa wydziału oświaty w starostwie Edyta Glenc, a także 

Maria Lach – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

Obie panie mówiły o znaczeniu edukacji w życiu młodych ludzi – pierwsza 

o kierunkach kształcenia i związanych z tym zagadnieniach dotyczących 

rynku pracy, a druga – o roli poznawania świata i międzynarodowej współ-

pracy szkół – także w zakresie wymiany młodzieży. Doświadczenia strony 

szwedzkiej w tym temacie podsumowała i zaprezentowała Ann-Charlot-

te Lindberg-Thompson, dyrektor szkoły Öknaskolan w Tystberga.

W drugiej części konferencji mowa była o problemie bezrobocia młodych 

ludzi oraz o likwidacji barier we wchodzeniu na rynek pracy. Informację 

o działaniach podejmowanych w tym obszarze przez Powiatowy Urząd 

Pracy przedstawiła jego dyrektor Anna Słotwińska – Plewka. Z kolei Te-

resa Jakubiak – szefowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej starała 

się zwrócić uwagę na kwestię problemów dotykających młodzież, z który-

mi ta sobie często nie radzi, a które przez wielu dorosłych są ignorowane. 

Z zagadnieniami tymi związane było seminarium na temat roli wolonta-

riatu, jakie odbyło się w I LO w Wodzisławiu Śląskim. Spotkanie zakończyło 

się podpisaniem umowy pomiędzy powiatami Sörmland, Recklinghau-

sen, Jełgawa oraz powiatem wodzisławskim w sprawie wspólnej realizacji 

projektu „Różnorodność jednoczy – razem dla Europy” w ramach progra-

mu Europa dla Obywateli – Europe for Citizens. Ten projekt realizowany 

będzie do końca lipca 2017 r. W jego ramach w 2016 r. w powiecie wodzi-

sławskim odbędą się m.in. międzynarodowe warsztaty na temat integracji 

osób niepełnosprawnych.

Drugiego dnia goście wzięli udział w wizytach studyjnych w wodzisław-

skim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespole Szkół Ekonomicz-

nych. W tym pierwszym uczniowie Liceum Plastycznego przygotowali 

członkom delegacji nie lada niespodziankę, zapraszając ich do pozowania 

do karykatur i portretów, które następnie wszyscy goście otrzymali na pa-

miątkę wizyty. Ta inicjatywa oraz prezentacja nowoczesnych pracowni 

funkcjonujących w szkole zrobiły duże wrażenie, a uczniowie zaprezen-

towali naprawdę wysokie umiejętności. Młodzież Ekonomika przywitała 

z kolei przedstawicieli partnerskich powiatów programem artystycznym 

oraz własnoręcznie przygotowanym poczęstunkiem. Nie zabrakło też pre-

zentacji multimedialnej na temat praktyk, staży i międzynarodowych wy-

mian realizowanych przez uczniów w krajach całej Europy, m.in. w Irlandii 

Północnej czy Niemczech.

Po spotkaniu z młodzieżą goście z Niemiec i Szwecji odwiedzili dwie firmy 

sektora hi-tech funkcjonujące w powiecie: Prevac w Rogowie oraz Barosz 

Gwimet w Wodzisławiu Śl. Z ich specyfiką członków delegacji zaznajamiali 

osobiście szefowie firm. Skala i rozmach obu przedsiębiorstw zaskoczyła 

gości, którzy jeszcze wiele godzin po zakończeniu wizyt wspominali za-

prezentowane im urządzenia i technologie.

Na zakończenie pobytu w powiecie wodzisławskim niespodziankę – tym 

razem gospodarzom – sprawiła delegacja z powiatu Recklinghausen. Oka-

zało się bowiem, iż goście przywieźli ze sobą prezent w postaci siedmiu 

zestawów komputerowych, które trafiły do ośrodka Caritas Archidiecezji 

Katowickiej w Wodzisławiu Śl., prowadzącego warsztat terapii zajęciowej 

przy ul. Wałowej oraz Ośrodek dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Połomi. Podopieczni Caritas zrewanżowali się za prezent najlepiej jak 

potrafili: własnoręcznie wykonanymi serduszkami. Jak podkreśla dyrektor 

ośrodka Andrzej Pałka przekazany sprzęt to świetny prezent. – Zestawy 

komputerowe są markowe, w pełni wyposażone. W zupełności odpowiadają 

naszym potrzebom. Z pewnością będą dobrze służyć naszym uczestnikom – 

zapewnia dyrektor.

Po firmie Prevac gości oprowadzał sam prezes dr Andreas Glenz.

Podpisanie umowy dotyczącej projektu „Różnorodność jednoczy 
- razem dla europy”  
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Przedstawiciele organizacji 
konsultowali program 
współpracy

Liderzy lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych i innych orga-

nizacji społecznych wzięli udział w corocznych konsultacjach progra-

mu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarzą-

dowymi. Dodatkowym punktem spotkania było omówienie zmian 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy to dokument określający zasady polityki realizo-

wanej wobec tzw. trzeciego sektora. Przyjmowanie rocznych programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem każdej 

jednostki samorządu terytorialnego. – Konsultacje programu to nasz obo-

wiązek wynikający z przepisów prawa, jednakże chcielibyśmy, aby dokument 

który powstaje, był nie tylko podstawą do współpracy z organizacjami i sto-

warzyszeniami, ale także odpowiedzią na potrzeby społeczne – powiedział 

wicestarosta Leszek Bizoń, który zachęcał organizacje do wyrażania 

opinii i zgłaszania uwag do programu.  W spotkaniu uczestniczył również 

starosta Tadeusz Skatuła, członek zarządu Dariusz Prus oraz pracownicy 

komórek starostwa i jednostek powiatowych, którzy na co dzień zajmują 

się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Projekt „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacja-

mi pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok” przedstawiła Barbara Jasińska – Musik, z-ca 

Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu. Przygotowana prezenta-

cja dotyczyła m.in. zadań publicznych, jakie w przyszłym roku władze po-

wiatu zamierzają zlecić organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, 

sportu, turystyki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochro-

ny i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych, a także 

wysokości kwot planowanych na realizację programu czy też form i zasad 

współpracy.  W konsultacjach uczestniczyli również członkowie Powiato-

wej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która w powiecie wodzisław-

skim powstała jako jedna z pierwszych w subregionie. Jej przewodnicząca, 

Maria Kopsztejn, przybliżyła uczestnikom informacje na temat tego, czym 

Rada zajmowała się w ciągu ostatniego roku. - Zapewniam, że jesteśmy 

otwarci na wszelkie propozycje współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Rada jest organem opiniodawczym Zarządu Powiatu, jednakże naszą rolą jest 

również reprezentowanie interesów organizacji pozarządowych - podkreśliła 

Maria Kopsztejn. Podczas spotkania Barbara Jasińska-Musik omówiła rów-

nież zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 5 sierpnia 2015 r., szczególnie w od-

niesieniu do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. 

Na zakończenie spotkania Donata Malińska - Naczelnik Wydziału Strategii 

i Rozwoju Powiatu zachęcała organizacje do aplikowania o środki z fundu-

szy unijnych, tłumacząc uczestnikom m.in. zasady dotyczące form wnosze-

nia wkładu własnego.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pro-

wadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” został podjęty 

na październikowej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Natomiast ogło-

szenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2016 

r. planuje się pod koniec tego roku.  Prezentacje ze spotkania dostępne na 

www.powiatwodzislawski.pl w zakładce dla ORGANIZACJI POZARZĄDO-

WYCH.

Strażacy z Wodzisła-
wia Śląskiego wi-
cemistrzami Śląska 
w futsalu

Drużyna Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. nie 

zdołała obronić tytułu najlepszej drużyny 

strażackiej w futsalu w regionie i w finale 

XXIII Mistrzostw Śląska Strażaków Pań-

stwowej Straży Pożarnej o Puchar Śląskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP musia-

ła uznać wyższość reprezentacji Komendy 

Miejskiej PSP w Gliwicach.

W powiecie wodzisławskim rozegrano  XXIII 

Mistrzostwa Śląska Strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej w futsalu o Puchar Śląskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP, które zor-

ganizowały wspólnie: komendy straży z Katowic 

(wojewódzka) i Wodzisławia Śl. (powiatowa), 

Starostwo Powiatowe w Wodzisła-

wiu Śl., Urząd Gminy w Lubomi oraz 

MKP Odra-Centrum Wodzisław 

Śląski. Była to pierwsza tego rodza-

ju impreza zorganizowana w po-

wiecie wodzisławskim. W turnieju 

wzięło udział aż 21 strażackich dru-

żyn z terenu całego województwa 

śląskiego. Z tego powodu zorgani-

zowano je równocześnie w dwóch 

miejscach: hali sportowej w Syryni 

oraz hali sportowej w Lubomi, a roz-

grywki zaplanowano na dwa dni. 

Pierwszego dnia drużyny zostały podzielone 

na cztery grupy i systemem „każdy z każdym” aż 

do godzin popołudniowych walczyły o awans 

do dalszego etapu mistrzostw. Z grupy A udało 

się to reprezentacjom komend miejskich PSP 

Spotkanie otworzył wicestrosta Leszek Bizoń.

Drużyna Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.
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Złożyli przysięgę na 
sztandar 

Trzydzieścioro czworo uczniów klasy o pro-

filu technik logistyk o specjalności wojskowej 

na rydułtowskim rynku oficjalnie złożyło przy-

sięgę na nowy sztandar szkoły, który wcze-

śniej, podczas mszy świętej, starosta Tadeusz 

Skatuła przekazał na ręce dyrektora ZSP nr 2 - 

Jacka Stebla.  Młodzież ślubowała w towarzy-

stwie władz samorządowych, przedstawicieli 

służb mundurowych, nauczycieli i rodziców.

- Ja, uczeń klasy wojskowej, ślubuję, służyć wiernie 

Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości 

i granic, strzec honoru młodego Polaka, polecenia 

nauczycieli chętnie wykonywać, bronić dobrego 

imienia szkoły, pilnie zdobywać wiedzę i umiejęt-

ności, służyć bliźnim w potrzebie, nigdy nie zawieść pokładanych we mnie 

nadziei. Tak mi dopomóż Bóg” – to słowa przysięgi wypowiedzianej przez 

uczniów klasy mundurowej, jaka wraz z początkiem roku szkolnego zo-

stała uruchomiona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ryduł-

towach. - Kiedy przed kilku laty proponowaliśmy ten kierunek kształcenia 

nasza oferta nie spotkała się z odzewem ze strony młodzieży. Dziś jest inaczej, 

większy nacisk położony na powiązanie edukacji z szansami zawodowymi, 

powrót do tradycji kształcenia na potrzeby służb mundurowych oraz zrozu-

mienie, że wojsko, policja czy straż graniczna mogą być dobrymi pracodaw-

cami zaowocowały uruchomieniem klasy ze specjalnością mundurową – po-

wiedział podczas uroczystości starosta Tadeusz Skatuła. Patronat nad 

klasą objęła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, dzięki czemu 

uczniowie oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących 

biorą udział zajęciach specjalizacyjnych, np.  z musztry, samoobrony czy 

strzelectwa. - Uczestniczymy w wychowaniu patriotycznym tej młodzieży. 

Myślę, że dzięki temu młodzież nabiera trochę drygu wojskowego i dyscypliny 

wojskowej -  mówi ppłk Andrzej Sygulski, komendant WKU. Z otwarcia 

takiego typu profilu kształcenia zadowoleni są sami uczniowie. – Szkoła 

zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Myślałam, że będę nosić tylko mundur, 

a tu się okazało, że  każda lekcja zaczyna się meldunkiem, mamy zajęcia woj-

skowe, dwa razy w tygodniu samoobrona. Można powiedzieć, że się spełniam 

i dlatego  jestem zadowolona z tego wyboru – mówi Dominika Pindor, 

uczennica klasy o specjalności wojskowej, w której uczy się z resztą wię-

cej dziewczyn niż chłopców. W tym dniu odbyła się również uroczystość 

nadania szkole sztandaru - Poza ludźmi, którzy w szkole są najważniejsi, 

ważne są też symbole do których możemy się odwoływać i które wyznacza-

ją nam pewną drogę, po której możemy kroczyć - mówi Jacek Stebel, dy-

rektor szkoły. Akt przekazania sztandaru przez starostę wodzisławskiego 

Tadeusza Skatułę społeczności szkolnej nastąpił podczas mszy świętej 

w kościele p.w. św. Jerzego w Rydułtowach.

w Rybniku oraz w Jaworznie. Z grupy B awanso-

wała drużyna gospodarzy turnieju, czyli KP PSP 

w Wodzisławiu Śl. i Komendy Miejskiej w Cho-

rzowie. Spośród drużyn grających w hali w Sy-

ryni do ćwierćfinału przeszły jeszcze reprezenta-

cje: komend z Gliwic, Bielska-Białej, Żywca oraz 

Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W pierwszym ćwierćfinale strażacy z Rybnika 

pokonali kolegów z Chorzowa 2:0. W kolejnych, 

drużyna z Bielska-Białej musiała uznać wyższość 

reprezentacji Gliwic (0:1), Jaworzno przegrało 

z Wodzisławiem Śląskim 0:3, a Żywiec pokonał 

CS Częstochowa 2:1. W półfinałach gliwiczanie 

okazali się lepsi od rybniczan, pokonując ich 2:0, 

a wodzisławianie zwyciężyli drużynę z Żywca 

2:1. W finale spotkali się więc strażacy z Wodzi-

sławia Śl. i z Gliwic. Najpierw jednak rozegrano 

mecz o 7. miejsce, które zajęła reprezentacja 

z Jaworzna, zwyciężając 3:2 drużynę z Cho-

rzowa. W meczu o 5. miejsce CS Częstochowa 

okazała się lepsza od strażaków z Bielska-Białej, 

wygrywając mecz 4:1. Takim samym wynikiem 

zakończyła się rywalizacja drużyn z Rybnika 

i Żywca, co spowodowało, że strażacy z Rybni-

ka znaleźli się na najniższym stopniu podium. 

Mecz finałowy, podobnie jak całe zawody, oka-

zał się bardzo zacięty i emocjonujący. Spotkały 

się w nim bowiem dwie najlepsze drużyny mi-

strzostw. Dodatkowo wodzisławianie, grając 

u siebie, bronili mistrzowskiego tytułu. Pierwsza 

połowa nie przyniosła rozstrzygnięcia. W drugiej 

jednak gliwiczanie okazali się lepsi, zdobywając 

w przeciągu kilku minut dwie bramki. Wpraw-

dzie dwie minuty przed końcem spotkania stra-

żacy z Wodzisławia Śl. zdobyli kontaktowego 

gola, ale na wyrównanie zabrakło już czasu i to 

reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Gliwic 

wyjechała z Lubomi z mistrzowskim tytułem, 

zwyciężywszy wodzisławian 2:1.

Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw wybrano 

Zbigniewa Mirgę z KM PSP w Gliwicach. Tytuł 

najlepszego strzelca uzyskał Wojciech Kołek 

z KM PSP w Bielsku-Białej, a najlepszego bram-

karza – Łukasz Groszak z KM PSP w Gliwicach. 

Reprezentacja KP PSP w Wodzisławiu Śl.  wystą-

piła w składzie: kierownik drużyny – Piotr Brach-

mański, bramkarz – Adam Burek, zawodnicy: 

Adam Jachimowicz, Robert Żbikowski, Tomasz 

Starowicz, Wojciech Dzierżęga, Jacek Bażan, To-

mek Kamczyk, Rafał Obara, Krzysztof Masarczyk, 

Dariusz Oleksiak.

Kadeci otrzymali berety i tarcze na mundur.
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Na zdjęciach
pokazali piękno 
przyrody powiatu

Łącznie 70 prac trafiło na konkurs fotogra-

ficzny pt. “Różnorodność krajobrazowa i kul-

turowa powiatu wodzisławskiego”. Komisja 

zdecydowała o przyznaniu 3 nagród głów-

nych i 4 wyróżnień. 

Konkurs adresowany był do wszystkich miesz-

kańców powiatu wodzisławskiego, bez wzglę-

du na wiek. Jego celem było m.in. odkrywanie, 

promowanie i popularyzowanie piękna przyro-

dy, rozbudzanie chęci poznawania najbliższe-

go otoczenia i umiejętności docenienia jego 

malowniczego charakteru, a także poznanie 

dziejów i różnorodności kulturowej naszego 

powiatu. 

Nadesłane na konkurs prace oceniała komisja 

w składzie: Jakub Morkowski (przewodniczący 

komisji) – nauczyciel techniki fotografii w Ze-

spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ryduł-

towach, Jakub Pochwyt – dziennikarz, fotore-

porter, Ewa Synowiec – grafik komputerowy 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Wodzisławiu Śląskim, Magdale-

na Kozielska – redaktor naczelny 

„Wieści Powiatu Wodzisławskiego” 

i Agnieszka Lubszczyk – Kierow-

nik Referatu Kultury i Sportu Wy-

działu Strategii i Rozwoju Powiatu. 

Komisja postanowiła przyznać 3 

główne nagrody i 4 wyróżnienia. 

Pierwsze miejsce i 1000 zł zdobył 

Rafał Sitek za zdjęcie pt. „Wschód 

słońca w Gołkowicach”. Drugą nagro-

dę 700 zł za zdjęcie pt. „Mgła” otrzymał Dawid 

Lach. Za zdjęcie pt. „Zimowy wschód słońca nad 

Wielikątem” Szymon Froncek otrzymał  trzecie 

miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł.

Wyróżnienia  w postaci nagród rzeczowych 

trafiły do: Adama Kota za zdjęcie pt. „Złapałem”, 

Dariusza Gojnego  za zdjęcie pt. „Ciężkie życie”, 

Dawida Lacha za zdjęcie pt. ”Droga” i Grzegorza 

Meisla za zdjęcie pt. „Zimowy wschód słońca”. Te 

prace można zobaczyć  na fanpage’u Powiatu 

Wodzisławskiego na portalu facebook.

Odbyły się Jesienne Targi Pracy 
Szansa na indywidualną rozmowę w sprawie pracy, możliwość zło-

żenia swojej aplikacji bezpośrednio u pracodawcy czy konsultacje 

w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej - to wszystko 22 

października w  I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstań-

ców  Śląskich w Wodzisławiu Śląskim miało miejsce w ramach Jesien-

nych Targów Pracy.

Spotkania z pracodawcami i pośrednikami pracy trwały od godz. 10.00 do 

12.00.  Do dyspozycji odwiedzających były stoiska firm prowadzących re-

krutacje na wybrane stanowiska, placówek zajmujących się realizacją kur-

sów i szkoleń, a także urzędów pracy oraz instytucji realizujących wsparcie 

z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Organizatorem 

targów były  Ochotnicze Hufce Pracy: Śląska Wojewódzka Komenda w Ka-

towicach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

III miejsce Szymon Froncek - „Zimowy wschód słońca 
nad Wielikątem”

II miejsce Dawid Lach -  „Mgła”
(Wodzisław Śl. - Balaton)

Zwycięskie zdjęcie Rafała Sitka - „Wschód słońca w Gołkowicach”

Na targach oferty zaprezentowało 26 pracodawców.


