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Za nami gala „Powiat i biznes”
To pierwsza taka gala zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z Powiatowym 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Podczas wydarzenia wręczono nagrody najlepszym uczniom, a także tym, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki w konkursach zawodowych. Uhonorowano również przedsiębiorców, którzy współpracują 
z powiatową oświatą.

Galę podzielono na trzy części. Pierwsza 
z nich została nazwana „Odpowiedzialni 
społecznie wybitnym uczniom”. – Łączy 
nas wspólna wizja Powiatu Wodzisław-
skiego jako miejsca atrakcyjnego do życia 
i  zamieszkania. Uczniowie, który odbie-
rają dziś nagrody na  to  zasługują. Kon-
sekwentne wspieranie nowoczesnego 
szkolnictwa zawodowego przybliża nas do 
tego celu – mówił do zebranych przedsię-
biorców i  uczniów Marcin Kopczyński 
konsultant PODN, prowadzący galę wraz 
z naczelnikiem Wydziału Oświaty Staro-
stwa Powiatowego w  Wodzisławiu Śl. 
Katarzyną Zöllner-Solowską. Z  tego 
powodu dzięki wsparciu władz powia-
towych, a także świata biznesu, najlepsi 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Wodzisławskiego odebrali 
wyróżnienia i  nagrody za wysokie osią-
gnięcia w mijającym właśnie roku szkol-
nym. Uczniów wsparły takie firmy, jak 
Polska Grupa Górnicza, PGNiG TERMIKA 
Energetyka Przemysłowa, POL-EKO-APA-
RATURA, PPHU „Michael”, System Barosz 
Gwimet, Prevac, Capek czy  Euroclas. 
Oprócz tego puchary za szczególne osią-
gnięcia ufundowała dla uczniów Poseł 
na Sejm RP Teresa Glenc.
Drugą część gali zatytułowaną „Wspie-
rając talenty” poprzedził występ 
kabaretowy w  wykonaniu uczniów 
wodzisławskiego „Ekonomika”. Później 
wręczono nagrody laureatom konkur-
sów zawodowych organizowanych 
w  takich dziedzinach, jak prawo, BHP, 
mechanika, mechatronika, informatyka, 
czy gastronomia. Warto zaznaczyć, że 
również konkursy zawodowe odbywały 
się przy czynnym wsparciu przedsię-
biorców. – Wspólnie z  przedsiębiorcami 
organizujemy szereg imprez, dzięki któ-
rym uczniowie z  powiatu wodzisław-
skiego mogą poznać wybrane zawody 
i  zaplanować swoją ścieżkę kariery 
– potwierdza Iwona Miler, dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w  Wodzisławiu Śląskim, 

pomysłodawca gali. Patronat nad kon-
kursami organizowanymi przez PCKZiU 
objęła m.in. Izba Gospodarcza w Wodzi-
sławiu Śląskim, System Barosz Gwimet 
Sp. z o.o., Cech Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców w  Wodzisławiu Ślą-
skim, firma Michael, „Legal Consulting” 
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej 
Jopek, POL-EKO-APARATURA, firma Ol-
-Serw, Dom Gościnny „Jordan”, Trattoria 
„Włoskie Klimaty” czy Prevac. Organi-
zację konkursów wspierały również 
Ochotniczy Hufiec Pracy oraz PODN. 

Część drugą gali zakończył występ 
uczniów PCKZiU, który zatytułowany 
został „Kształcenie zawodowe”.
Podziękowania przedsiębiorcom za 
wsparcie szkół i  młodzieży w  imieniu 
zarządu powiatu złożył Starosta Wodzi-
sławski Ireneusz Serwotka, który ciepłe 
słowa skierował również do młodzieży. 
– Dzisiaj na sali zgromadzili się najlepsi 
z  najlepszych. Dlatego chcę wam bardzo 
podziękować, że mocno angażujecie się 
w  swoją edukację, że ważne są dla was 
wyniki. Przyjmijcie gratulacje, które prze-
kazuję w imieniu Zarządu Powiatu Wodzi-
sławskiego. Chciałbym też złożyć na ręce 
przedsiębiorców podziękowania. Bez was 
i waszego wsparcia wielu sukcesów by nie 
było. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
spotkamy się równie licznie – powiedział 

Starosta. – My podziękujemy skromnie, 
ale ekologicznie. Mam nadzieję, że to, 
co wręczymy, będzie przynosiło efekty 
w  walce ze smogiem – mówił Ireneusz 
Serwotka, rozpoczynając trzecią część 
gali zatytułowaną „Powiat dla biznesu”. 
Z  rąk starosty, a  także wicestarosty 
Danuty Maćkowskiej oraz przewod-
niczącego rady powiatu Eugeniusza 
Wali, przedsiębiorcy odebrali podzię-
kowania za zaangażowanie oraz upo-
minki w  postaci… drzew, a  konkretniej 
wierzb. Na zakończenie gali swój nie-

zwykły talent wokalny zaprezentowała 
Wirginia Chlebowska, uczennica 
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisła-
wiu Śląskim, laureatka Festiwalu Piosenki 
„Niezapominajka” w Rydułtowach.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. senator 
Adam Gawęda, członek zarządu powiatu 
Andrzej Kania, wiceprzewodniczący 
rady powiatu Eugeniusz Ogrodnik, 
komendant Powiatowy PSP w Wodzisła-
wiu Śl. mł. bryg. mgr inż. Marek Misiura, 
starszy Cechu Rzemieślników Jerzy 
Waltar, dyrektor biura Cechu Anna 
Orszulik, prezes Izby Gospodarczej 
Krzysztof Dybiec, naczelnik Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta w  Wodzisławiu 
Śl. Ludwika Kłosińska oraz przedsta-
wiciele placówek oświatowych z  terenu 
Powiatu Wodzisławskiego.
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Pociąg Papieski po raz drugi przejechał przez nasz powiat
2 czerwca br. o godz. 9.40 po raz drugi w historii wyruszył z Olzy specjalny Pociąg Papieski. Celem było Sanktuarium 
Matki Bożej Leśniowskiej, zaś ideą nadrzędną – integracja rodzin oraz krzewienie myśli św. Jana Pawła II w kontekście 
wolności i niepodległości naszej Ojczyzny.
Pomysł przejazdu Pociągu Papieskiego dała Małgorzata Król 
– mieszkanka Czyżowic, naczelnik Wydziału Logistyki Przewo-
zów w Firmie PKP Cargo SA. Wydarzenie organizowane zostało 
przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach oraz środowisko 
kolejarzy w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę i 4 rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II.
Ze stacji docelowej w  Myszkowie uczestnicy Rodzinnego 
Przejazdu Pociągiem Papieskim udali się do Sanktuarium 
Matki Bożej Leśniowskiej w  Żarkach, gdzie o  godz. 13.15 
została odprawiona uroczysta msza św. z udziałem chóru 
im. Stanisława Moniuszki z  Czyżowic pod kierunkiem 
Barbary Grobelny. O godz. 17.00 w plenerze Sanktuarium 
odbyły się koncerty Orkiestry Gminy Gorzyce pod batutą 
Henryka Krótkiego oraz zespołu Dolce Canto. O godzinie 
18.00 autokarami uczestnicy wyruszyli na stację kolejową 
w  Myszkowie, skąd Pociąg Papieski odjechał z  powrotem 
do Olzy. Na stacji w Myszkowie mieszkańcy miasta tłumnie 
zwiedzali Pociąg Papieski oraz okolicznościową wystawę 
na temat jego historii. Wydarzenie to nie byłoby moż-
liwe, gdyby nie wsparcie różnorakich podmiotów i  insty-
tucji,  m.in. Powiatu Wodzisławskiego, w  którego imieniu 

uczestników przejazdu przywitał członek zarządu powiatu 
Leszek Bizoń. Honorowym patronatem wydarzenie objęli: 
Jego Eminencja ks. kardynał Stanisław Dziwisz, posłanka 
Teresa Glenc, Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka 
oraz Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk. (foto dzięki 
uprzejmości GCK Gorzyce).

Szukali pracy i pracowników
W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich odbyła się siódma edycja Wakacyjnego Kiermaszu 
Pracy zorganizowanego przez PUP w Wodzisławiu Śląskim. Licznie zgromadzona młodzież mogła znaleźć bogatą ofertę 
pracy stałej i sezonowej, a także skorzystać z porad doradców zawodowych.

– Chciałabym podziękować pracodaw-
com, że tak licznie odpowiedzieli na nasz 
apel i  pojawili się w  I  LO, by poszukiwać 
nowych pracowników. Mam nadzieję, 
że  zgromadzeni tu młodzi ludzie znajdą 
coś dla siebie, nie tylko jako stałe miejsce 
zaczepienia. Zbliżają się przecież wakacje, 
dlatego wielu z was będzie szukać czegoś 
na ten właśnie okres. Życzę wam, byście 
zadbali dobrze o  swoją przyszłość. Być 
może to właśnie tu znajdziecie najlepszą 
pracę dla was – powiedziała wicestaro-
sta Danuta Maćkowska, otwierając 
VII Wakacyjne Targi Pracy.
Kandydatów do pracy poszukiwało 
wiele firm z  terenu powiatu, ale nie 
tylko. Wśród wystawców znaleźli się 
przedstawiciele marek o  zasięgu mię-
dzynarodowym oraz Policja, która 
poszukiwała kandydatów do  służby 
w  mundurze. Uczniowie mogli też 
zapoznać się z  aktualnymi ofertami 
pracy na wielu stanowiskach w  róż-
nych branżach, porozmawiać z  praco-
dawcami i poznać miejsce pracy. Swoją 
ofertę zaprezentowały również Punkty 

Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd 
Pracy oraz  m.in. PCKZiU, prezentujące 
ofertę edukacyjną dla dorosłych. Dodat-
kowo dla uczniów przygotowano pre-
lekcję „Pierwsza praca – o  czym warto 
wiedzieć”, która ma pomóc w przygoto-
waniu młodzieży do poruszania się po 

rynku pracy. Dla osób niezdecydowa-
nych przygotowano stanowiska, na któ-
rych podczas indywidualnych spotkań 
z  doradcami zawodowymi pomagano 
wybrać właściwy kierunek rozwoju 
zawodowego i oceniano predyspozycje 
do wykonywania danego zawodu.
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Olimpiada, której wszyscy są zwycięzcami
Setki uczestników, mnóstwo pozytywnych emocji i niesamowitych przeżyć – tak pokrótce można opisać to, co działo się 
na terenie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Wodzisławiu Śląskim 7 czerwca. Odbyła się tam XVI Powiatowa 
Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, która jest jedną z największych tego typu imprez sportowo-rekreacyjnych w woje-
wództwie śląskim. Po raz pierwszy impreza odbyła się pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Olimpiadę rozpoczął uroczysty przemarsz uczestników przy 
akompaniamencie orkiestry Fundacji Muzycznej Orkiestry 
KWK Anna im. Wiktora Kamczyka pod batutą Adama Bobera 
oraz podniesienie flagi igrzysk na maszt. Symbol igrzysk 
wraz ze  sportowcami nieśli Starosta Wodzisławski Ireneusz 
Serwotka, Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala, 
ks. prałat Bogusław Płonka oraz biathlonista i multimedali-
sta Tomasz Sikora. Flaga została podniesiona przy akompania-
mencie hymnu narodowego. Jedną z nowości w tegorocznej 
edycji Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych był 
znicz olimpijski, ufundowany przez przedsiębiorcę Tomasza 
Kwietniewskiego. Zaszczyt niesienia ognia olimpijskiego, 
a także podpalenia znicza przypadł uczestniczącemu w Olim-
piadzie Pawłowi Zawadzie.

– To dla mnie ogromna radość i satysfakcja, że możemy wszyscy 
być tutaj i dobrze się bawić. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają 
tę inicjatywę. W tym roku na naszej Olimpiadzie po raz pierwszy 
zapłonął znicz. Jest jednym z elementów, o których nie możemy 
zapominać. Olimpiada ma swoje ceremoniały i one w Wodzisła-
wiu Śląskim zostały dochowane. Cieszę się, że tak licznie zgro-
madziliście się w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu, 
bo  to  świadectwo, że idea Olimpiady jest bardzo potrzebna. 

Dziś wszyscy są wygranymi. Mam nadzieję, że wyjedziecie stąd 
w doskonałych humorach. Drodzy uczestnicy walczcie zgodnie 
z ideą igrzysk i fair play. Dziś nie osobiste sukcesy są najważniej-
sze –powiedział Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka, 
dokonując uroczystego otwarcia igrzysk. Olimpijczycy przy-
stąpili do zmagań w  piętnastu konkurencjach. Były to  m.in. 

bieg sprinterski, pchnięcie kulą, skok w dal, unihokej czy pod-
noszenie ciężarków. Do zmagań sportowych przystąpiło 
ponad 360 zawodników z  21 placówek z  terenu powiatu, 
a  także z  Rybnika i  Jastrzębia-Zdroju. Dla kibiców, a  także 
sportowców szukających chwili wytchnienia, przygotowano 
szereg atrakcji. Były to pokazy taneczne formacji „Tornado”, 
występy grupy artystycznej Fundacji Teatru Wodzisławskiej 
Ulicy – występy klaunów, zabawy z chustą czy wizyta bajko-
wych postaci oraz malowanie twarzy. Nie lada gratką była 
wizyta strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Wodzisławiu Śląskim, którzy prezentowali wóz 
bojowy, a także przy pomocy drabiny wywozili na wysokość 
uczestników, pokazując nie tylko teren zmagań, ale także uro-
kliwą panoramę ziemi wodzisławskiej.
Sporym zainteresowaniem cieszył się również wóz policyjny. 
Dzieci z wielką chęcią wsiadały do radiowozu i testowały możli-
wości sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Dzięki uprzejmości 
motocyklistów z grupy „Hanysy” uczestnicy mogli przejechać 
się na  chopperze i  przez chwilę poczuć klimat podróży na 
motocyklu, przy charakterystycznym dźwięku silnika. Z  kolei 
na boisku dźwięki muzyki wprawiły w ruch nie tylko tancerzy, 
ale także kibiców. Wszyscy razem świetnie się bawili wykonując 
układ taneczny do muzyki latynoskiej. Uczestnicy mogli zagrać 
także w  koło fortuny, dzięki któremu wygrywali powiatowe 
pamiątki.
Zwieńczeniem zmagań była ceremonia medalowa. – Tych 
którzy dziś wygrali jest bardzo dużo. Wygraliśmy wszyscy, dla-
tego mamy przygotowane mnóstwo medali. Mam nadzieję, 
że wywieziecie stąd same dobre wspomnienia. Mam nadzieję, 
że  zobaczymy się także za rok, na XVII już Olimpiadzie – mówił 
do zebranych olimpijczyków Ireneusz Serwotka. Medale 
odebrali wszyscy uczestnicy zmagań sportowych, a radość 
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Umowa na przebudowę 
ul. Gorzyckiej podpisana
Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka w imieniu zarzą-
du powiatu podpisał 6 czerwca umowę na realizację kolej-
nej inwestycji drogowej w powiecie. Tym razem remont 
obejmie przebudowę ul. Gorzyckiej w Czyżowicach.

Przebudowa polegać będzie na budowie kanalizacji deszczo-
wej i chodnika oraz wykonaniu nawierzchni jezdni. W ramach 
realizacji zadania zostaną wykonane takie prace, jak budowa 
kanalizacji deszczowej o  długości 202 mb, budowa chodnika 
o długości 255 mb, wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie 
nowej nawierzchni jezdni na długości 398 mb. To jednak praw-
dopodobnie nie ostatnia inwestycja drogowa Powiatu w Czy-
żowicach. Niewykluczone bowiem, że jeszcze w  tym roku 
zostanie wyremontowany kolejny odcinek ul. Gorzyckiej.
Wykonawcą zadania została wyłoniona w przetargu firma „Dro-
gród” Szymon Tetla z Ćwiklic. Wartość zamówienia to 872 tys. zł. 
Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do  2  paździer-
nika 2018 r. Umowę w imieniu wykonawcy podpisał właściciel 
Szymon Tetla, a ze strony Zamawiającego Ireneusz Serwotka 
oraz Michał Stabla, p. o. zastępcy dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.

i emocje które towarzyszyły ceremonii były dla wszystkich 
niezwykłym przeżyciem.
Sukces XVI Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych 
nie byłby możliwy bez zaangażowania wolontariuszy. W tym 
roku blisko 110 wolontariuszy z  Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w  Wodzisławiu Śląskim pod opieką nauczyciela 
Wojciecha Nierody pomagało przy organizacji imprezy, nad-
zorowało konkurencje sportowe, a także służyło pomocą oso-
bom niepełnosprawnym. Olimpiada zgromadziła wielu gości. 
Wśród nich znaleźli się m.in. wicestarosta Danuta Maćkowska, 
członkowie zarządu powiatu Janina Chlebik-Turek i Andrzej 
Kania, wiceprezydent Wodzisławia Śl. Izabela Kalinowska, 
koordynator ds. osób niepełnosprawnych w  Urzędzie Miasta 
Wodzisław Śląski Barbara Macharzyńska, proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śl. ks. Daniel Ferek, 
judoczka Sandra Pniak oraz radni powiatowi, przedstawiciele 
samorządów z  terenu powiatu, straży pożarnej i  policji oraz 
innych instytucji z powiatu.

Jak być dobrym rodzicem? 
Zapraszamy na warsztaty
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w  Rodzinie serdecznie zaprasza rodziców na 
bezpłatne warsztaty promujące prawidłowe postawy 
rodzicielskie.
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wycho-
wawczym dla dziecka. To w niej wszystkie osoby oddziałują na 
siebie wzajemnie, tworząc rozmaite układy, a młody człowiek 
kształtuje swoją tożsamość. To w  jakiej mierze dziecko przy-
stosowuje się do życia w społeczeństwie, uzależnione jest od 
stosunków panujących w rodzinie – od postaw rodzicielskich 
i odpowiedniego stymulowania jego rozwoju.

Aby pomóc w pełni cieszyć się rodzicielstwem, Powiatowy Spe-
cjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w  Wodzisławiu Śląskim wraz ze specjalistami z  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Domu Dziecka oraz 
Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej organizuje 
cykl spotkań mających na celu promowanie i wspieranie pra-
widłowych postaw rodzicielskich. Spotkania te podzielone 
zostały na kilka cykli, zgodnie z etapami rozwoju dziecka. Na 
spotkaniach tych przybliżone zostaną kolejne okresy rozwo-
jowe, dając tym samym rodzicom wiedzę i wskazówki do pra-
widłowego wypełniani roli rodzica.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału 
w  warsztatach. Spotkania będą odbywały się w  miłej i  przy-
jaznej atmosferze sprzyjającej zaspokojeniu indywidualnych 
potrzeb uczestników. Proponowane tematy spotkań:
•	 Rozwój dziecka w okresie od 1 do 12 miesiąca życia
•	 Rozwój dziecka w okresie od 1 do 4 roku życia
•	 Rozwój dziecka w okresie od 4 do 6 roku życia
•	 Rozwój dziecka w wieku 7 lat – wiek szkolny
•	 Rozwój dziecka w okresie od 8 do 10 roku życia
•	 Rozwój dziecka w okresie od 11 do 13 roku życia
•	 Rozwój dziecka w  okresie od 14 do 16 roku życia – okres 

wczesnego dorastania.
Każdy może wybrać sam, w którym spotkaniu chce wziąć udział. 
Trzy pierwsze spotkania odbyły się jeszcze w czerwcu. Terminy 
pozostałych spotkań podane zostaną po wakacjach. Ser-
decznie zapraszamy! Miejsce spotkań: Powiatowy Specjali-
styczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
ul. Wałowa 30, Wodzisław Śl. Kontakt i zapisy: 32 455 60 32 
(liczba miejsc ograniczona). Czas trwania: 3 godziny (uwzględ-
niono kilka przerw).
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Poznaliśmy laureatów nagród powiatu w dziedzinie 
kultury i sportu
12 czerwca odbyła uroczysta gala, podczas której władze powiatu uhonorowały laureatów tegorocznych Nagród Powiatu 
Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury oraz Sportu. Łącznie wyróżniono 32 osoby.
– Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć 
w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie 
pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby 
mieć własną – tym cytatem z Andrzeja Sapkowskiego (Sapkowski 
& Bereś Historia i  Fantastyka, s. 284, Warszawa 2005) otworzono 
galę, która jak co  roku przyciągnęła sporą liczbę uczestników. 
Odbyła się ona w hotelu „Amadeus” w Wodzisławiu Śl.
W  jej trakcie uhonorowano 7 laureatów Nagrody Powiatu 
Wodzisławskiego w  Dziedzinie Kultury oraz 25  laureatów 
Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, w tym 
19 zawodników, 3 trenerów i 3 działaczy. W tegorocznej edycji 
nagród złożono łącznie 56 wniosków o nagrody.
Z  rąk wicestarosty Danuty Maćkowskiej i  członka zarządu 
powiatu wodzisławskiego Andrzeja Kani nagrody w dziedzi-
nie kultury odebrali: Olga Rumpel, Urszula Wachtarczyk, 
Wojciech Ciuraj, Czesław Mucha, Marcelina Majcher, 
Sylwia Jakubiec oraz Karolina Zbroszczyk.
Nagrody w  dziedzinie sportu, które wręczył starosta Irene-
usz Serwotka oraz przewodniczący rady powiatu Eugeniusz 
Wala powędrowały do: Agaty Warło, Patryka Rożenka, 
Daniela Marcola, Dominika Wróblewskiego, Filipa 
Grygiela, Szymona Rakowskiego, Dominika Rakowskiego, 
Bartosza Bogacza, Artura Skorupy, Szymona Skorupy, 
Rudolfa Bugli, Marii Lippy, Jerzego Cieciora, Darii Norek, 
Jagody Żydek, Krzysztofa Kosidra, Wojciecha Fojcika, 
Artura Baczyńskiego i Marty Klimek.
Nagrody otrzymali również zasłużeni trenerzy: Aleksandra 
Pustołka, Weronika Kocoń i  Jacek Kukliński, a  także dzia-

łacze: Krzysztof Urbański, Mirosław Oślizło i Patryk Błasik. 
W  imieniu powiatu wręczyli je: członkini zarządu Janina 
Chlebik-Turek oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Grzegorz Kamiński.
Na zakończenie władze powiatu w  osobach starosty i  prze-
wodniczącego rady postanowiły w  sposób szczególny uho-
norować zdobywców brązowego medalu podczas Mistrzostw 
Świata Szkół w Siatkówce Plażowej, które rozegrano na Tahiti: 
trenera Marka Przybysza oraz zawodników Jakuba Bugaj-
skiego i Beniamina Graniecznego.

Życzenia i  gratulacje wszystkim laureatom złożyli również 
przybyli na uroczystość parlamentarzyści (poseł Teresa Glenc 
i  senator Adam Gawęda), samorządowcy (burmistrz Ryduł-

Korfantego w Radlinie 
do remontu
Powiatowe inwestycje drogowe nie zwalniają tempa. 
15 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. 
podpisano kolejną umowę dotyczącą inwestycji drogowej. 
Tym razem na modernizację ul. Korfantego w Radlinie.
Za przebudowę 369  m odcinka tej jednej z  najważniejszych 
i  najczęściej uczęszczanych dróg w  Radlinie odpowiadać 
będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Racibo-
rza, które w przetargu złożyło najkorzystniejszą ofertę w wyso-
kości ok.  950 tys.  zł. Umowę w  imieniu powiatu podpisał 
Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka oraz p.o. zastępcy 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Michał Stabla. 
W  imieniu wykonawcy podpis na dokumencie złożył prezes 
zarządu Krzysztof Wrazidło.
Inwestycja swoim zakresem obejmie wzmocnienie i wymianę 
nawierzchni jezdni na odcinku od DK 78 (ul. Rybnicka) do 
rejonu skrzyżowania z  linią kolejową. W  ramach robót zosta-
nie także wyremontowana kanalizacja deszczowa na odcinku 
100 mb oraz chodnik o łącznej długości 360 mb. Termin realiza-
cji to połowa października.

tów Kornelia Newy, burmistrz Radlina Barbara Magiera, 
wiceprezydent Wodzisławia Śl. Izabela Kalinowska, wicebur-
mistrz Pszowa Dawid Topol, sekretarz gminy Gorzyce Maria 
Władarz, sekretarz gminy Marklowice Benedykt Kołodziej-
czyk) oraz przedstawiciele instytucji, które złożyły wnioski 
o nagrody. Były wśród nich m.in. MOSiR Centrum Wodzisław Śl. 
(dyrektor Bogdan Bojko), Gminne Centrum Kultury w Gorzy-
cach (dyrektor Bibianna Dawid), Stowarzyszenie „Moje Miasto” 
z  Rydułtów (prezes Marek Wystyrk), Orkiestra KWK „Anna-
-Rydułtowy” oraz kluby sportowe: „Górnik” Radlin, SWD Wodzi-
sław Śląski, Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”, Siatkarski 
Klub Górnik Radlin, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 
Marklowice oraz Uczniowski Klub Pływacki „Unia” Oświęcim. 
Po wręczeniu statuetek, dyplomów, kwiatów i upominków był 
czas na pamiątkowe fotografie oraz mini recital w wykonaniu 
tria „Chorus”.

Infolinia programu „Dobry Start”
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje o urucho-
mieniu infolinii dla osób zainteresowanych złożeniem wnio-
sku o  świadczenie z  programu «Dobry Start», a  także dla 
pracowników urzędów, realizujących ten program.
Nr infolinii to

32/606 30 03
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Zdrowie to 
największy skarb
Dzięki projektowi Fundacji „Akademia 
Kreatywnego Rozwoju” z Marklowic, 
współfinansowanemu przez Powiat 
Wodzisławski, dzieci z Wodzisławia Śl. 
i Krostoszowic uczyły się podstaw zdro-
wego stylu życia.

W  ramach projektu pt. „Zdrowie to naj-
większy skarb” odbyło się dziesięć spo-
tkań warsztatowych, w  których wzięły 
udział dzieci m.in. ze Szkoły Podstawowej 
nr 10 oraz Przedszkola Publicznego nr 15 
w Wodzisławiu Śl., a także ze Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola Publicznego w Krosto-
szowicach. Dzieci już wiedzą na co zwracać 
uwagę, co jeść a co nie jeść, jakie parametry 
kontrolować i  co najważniejsze. Dzieci wie-
dzą, że to co smakuje nie zawsze jest zdrowe. 
Zawsze życzymy uczestnikom projektu dużo 
zdrowia na dalszej długiej drodze życia – 
wyjaśnia Monika Hejczyk z Fundacji.
A wszystko to się działo w ramach projektu 
„ZDROWIE TO NAJWIĘKSZY SKARB” dofi-
nansowanego przez Powiat Wodzisławski.

Pierwsza edycja śląskiego 
marszobiegu terenowego za nami
11 czerwca, na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzi-
sławiu Śląskim, odbył się „I Śląski marszobieg terenowy z okazji jubileuszu 
20-lecia powiatu wodzisławskiego”, zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„Czyń dobro”.

W  imprezie wzięły udział osoby niepełnosprawne z  terenu powiatu wodzi-
sławskiego, a także z Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Tarnowskich Gór i Raciborza. 
Uczestnicy rywalizowali w podchodach z zadaniami, jak układanie puzzli z logo 
powiatu, rzut do celu, koło fortuny, rebus matematyczny czy krzyżówka. Najlep-
sza okazała się drużyna z Cieszyna, która otrzymała Puchar Starosty Wodzisław-
skiego. Pozostałe drużyny otrzymały medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dla wszystkich, którzy tego dnia rywalizowali oraz kibicowali drużynom, orga-
nizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji,  m.in. występ Orkiestry Górniczej 
z  Mażoretkami, Teatr Wodzisławskiej Ulicy, Senso-bajkę, występy uczniów 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w  Wodzisławiu 
Śląskim, bańki mydlane, dmuchane zamki, malowanie twarzy. Celem zawodów 
było uczczenie jubileuszu 20-lecia Powiatu Wodzisławskiego, integracja osób 
niepełnosprawnych intelektualnie z terenu województwa śląskiego oraz rozwi-
janie zainteresowań różnymi, aktywnymi formami sp ędzania wolnego czasu.

Powiatowe Centrum Konferencyjne zmieni swoje oblicze
Już wkrótce budynek Powiatowego Centrum Konferencyjnego w  Wodzisławiu Śląskim, zlokalizowanego przy 
ul. Pszowskiej 92a zmieni swój wygląd. W połowie czerwca w Starostwie Powiatowym zawarto umowę na moderni-
zację ośrodka.

Zakres robót obejmuje wykonanie ścianki działowej i  pod-
wieszanych sufitów, położenie gładzi, malowanie, wykona-
nie nowej instalacji elektrycznej i  audiowizualnej, montaż 
opraw oświetleniowych i szafy komputerowej, nową wylewkę 
i ułożenie wykładziny z płytek na powierzchni około 260 m2, 
zabudowę drzwi aluminiowych i  okien, montaż parapetów 
i  żaluzji okiennych, a  także stworzenie dekoracyjnej ściany 
z płyty meblowej oraz budowę mobilnego podestu i ścianki. 
Przewidziane są również prace sanitarne związane z wykona-
niem wentylacji mechanicznej, montażem klimatyzacji oraz 
wymianą grzejników.
Wykonawcą prac będzie „ZASTALBUD” Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe z  Gliwic, które zostało wyłonione w  dro-

dze przetargu. Oferta, którą złożyła firma opiewała na kwotę 
720  tys.  zł. Budowlańcy na realizację zadania mają czas do 
połowy września 2018 r. Warto zaznaczyć, że to nie pierw-
szy projekt dla powiatu, którego realizacją zajmować się będzie 
firma z Gliwic. Wcześniej wykonawca realizował przebudowę 
auli I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.
Umowę na realizację zadania podpisał Starosta Wodzisławski 
Ireneusz Serwotka oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
w  Wodzisławiu Śląskim Czesław Pieczka. Ze strony wyko-
nawcy podpis złożył właściciel „ZASTALBUDU” Paweł Zasada. 
Koordynatorem projektu z  ramienia Starostwa Powiatowego 
będzie Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i  Zamó-
wień Publicznych Katarzyna Lerch.
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Odpowiedzialni za pamięć i przyszłe pokolenia
Aula I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskim gościła 19 czerwca niezwykłą konferencję „W stronę odpowiedzialności 
i szacunku”. Była ona podsumowaniem projektu edukacyjnego „Szkoła przeciwko nienawiści”, dla powstania którego 
impulsem były wydarzenia z wodzisławskiego lasu, ujawnione przez jedną z ogólnopolskich telewizji. Co ważne, prele-
gentami była również młodzież, dla której projekt okazał się być niezwykle cennym doświadczeniem.

Konferencja była podsumowaniem projektu, którego główną 
ideą była walka z problemami społecznymi, z których wypły-
wają radykalizm i  neonazizm. Projekt miał być stanowczą 
reakcją na podżeganie do  nienawiści, a  zarazem umożliwić 
edukację młodych pokoleń i przekazanie im właściwych wzor-
ców postępowania.
– Naszą misję najlepiej opisują słowa Ryszarda Kapuścińskiego: 
„Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. 
Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas naj-
bardziej możliwe jest zło” – mówiła prowadząca konferencję 
Katarzyna Zöllner-Solowska, naczelnik Wydziału Oświaty.

Jako pierwszy na scenie pojawił się Starosta Wodzisławski Ire-
neusz Serwotka, który podsumował działania podjęte przez 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w  obliczu wydarzeń, które 
miały miejsce na ziemi wodzisławskiej. – Wszystko zaczęło się 
20 stycznia. Sobota, godziny wieczorne. To wtedy spadła na nas 
wiadomość, że na terenie powiatu miały miejsce bulwersujące, 
neonazistowskie wydarzenia. Musieliśmy podjąć działania admi-
nistracyjne, jednak nie zapomnieliśmy o  rzeczy najważniejszej, 
którą jest profilaktyka. Jak się okazało, wcześniej za mało zwraca-
liśmy uwagę na aspekt edukacyjny. Nie sądziliśmy, że powiat może 
być miejscem takich zdarzeń – mówił Ireneusz Serwotka. Staro-
sta przedstawił dokumenty potwierdzające natychmiastową 
reakcję władz, a także zaprezentował części składowe projektu 
„Szkoła przeciwko nienawiści”. – Musimy wyciągnąć wnioski na 
przyszłość. Okazuje się, że tyle lat po wojnie nie możemy uznać, że 
tamte wydarzenia są rzeczą zamkniętą. Apeluję do młodego śro-
dowiska – to było ogromne zło i nie możemy razem na to pozwo-
lić, żeby jakiekolwiek próby odbudowania tej ideologii okazały się 
skuteczne – stwierdził starosta.
Ogromną wartość dodaną projektu – co podkreślano pod-
czas konferencji – stanowi ścisła współpraca Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z  Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Pracownicy muzeum przy-
gotowali m.in. wykłady i prelekcje, które miały przygotować 
nauczycieli do pracy z młodzieżą na temat mowy nienawiści, 
a  także wizyty w  miejscu pamięci. To właśnie pamięć była 
głównym tematem prezentacji kolejnego prelegenta. – Naszą 

pamięcią otaczamy szczególnie główne grupy ofiar starając się 
nie zapomnieć o  losie każdego człowieka. Każdej osoby depor-
towanej do Auschwitz. Szczególnie mówimy o czterech grupach 
ofiar. 90% ofiar było narodowości żydowskiej. Kolejna grupa 
to Polacy, obywatele II Rzeczypospolitej Polskiej. W  przypadku 
naszych rodaków, powody do  deportacji były błahe – czasem 
wystarczył „jakiś” powód. Kolejni byli Romowie, którzy trafiali do 
obozu głównie ze  względów rasowych – opowiadał Andrzej 
Kacorzyk, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji 
o  Auschwitz i  Holokauście. Prezentacja  Kacorzyka była prze-
pełniona wzruszającymi i  pełnymi emocji wspomnieniami, 
potwierdzona świadectwami ludzi, którzy przeżyli obóz 
śmierci. – Nasza edukacja skierowana jest ku przyszłości. Chcemy 
zapobiegać kolejnym nawrotom nienawiści. Wiemy jak strasz-
nym doświadczeniem było Auschwitz, mówił to Roman Kent. 
„Jedna minuta była jak cały dzień, dzień był jak rok, a  miesiąc 
jak wieczność. Jak wiele wieczności jeden człowiek może przeżyć 
w ciągu swojego życia”. Wiemy też, że najgorsza była nienawiść, 
upokorzenie i  brak szacunku dla drugiego człowieka. Chcemy 
uczyć wartości uniwersalnych – zakończył dyrektor. Dodatkowo 
uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wystawą „Kobiety 
w KL Auschwitz”, której prezentacja była możliwa dzięki współ-
pracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na kilku-
dziesięciu kartach zapisane zostały historie kobiet, których los 
zawiódł za mury obozu koncentracyjnego.

Na scenie pojawiła się także młodzież. Uczniowie w formie reci-
talu i filmu opisali wrażenia, które przywieźli ze sobą z wizyty 
w KL Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy tych wyjazdów stali się 
lokalnymi ambasadorami pamięci o  holokauście. W  swoich 
szkołach przeprowadzili również prezentacje na tematy poru-
szane podczas wizyty w miejscu pamięci. Podczas konferencji 
wyemitowali film, w  którym pokazali, jak  trudnym doświad-
czeniem jest obcowanie ze śmiercią i  ludobójstwem. Swoją 
prezentację zwieńczyli hasłami „Pamięć. Świadomość. Odpo-
wiedzialność za przyszłość”. Młodzi ludzie pokazali także, 
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Wodzisławska Ortopedia 
najlepsza w zakresie 
chirurgii barku
W czerwcowym wydaniu tygodnika „Wprost” (nr 22) opubli-
kowany został najnowszy ranking szpitali w Polsce, w któ-
rych leczeni są pacjenci  m.in. ze schorzeniami narządu 
ruchu. Zgodnie z nim szpital w Wodzisławiu Śl. zajął czoło-
we miejsce w kategorii chirurgii barku.
Wodzisławski Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej kiero-
wany przez dr. n. med. Macieja Wrotniaka znalazł się w ścisłej 
czołówce w zakresie chirurgii barku, zajmując ex aequo pierwsze 
miejsce z m.in.: Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpita-
lem Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
oraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego 
w  Łodzi. Tym samym nasz oddział znalazł się w  gronie najlep-
szych ośrodków w Polsce. Nadmienić należy, iż Oddział Chirurgii 
Urazowo – Ortopedycznej wodzisławskiego szpitala cieszy się 
bardzo dobrą opinią wśród pacjentów, co znajduje potwierdze-
nie w powyższym rankingu. Gratulujemy naszym lekarzom!

20 km na 20-lecie 
Powiatu Wodzisławskiego
17 czerwca, przy pięknej pogodzie i znakomitej frekwencji 
zawodników, na wodzisławskim Balatonie ruszyło letnie 
grand prix biegowe i nordic walking, które prowadzone 
będzie łącznie na 4 dystansach po około 5 km – w najbardziej 
urokliwych zakątkach leśnych powiatu wodzisławskiego.

Organizatorem biegów jest Klub Sportowy „Forma” z Wodzisła-
wia Śląskiego. Zgodnie z pomysłem uczczenia 20-lecia Powiatu 
Wodzisławskiego łączna trasa biegów będzie wynosiła 20 kilo-
metrów.
Kolejne zawody – 1 lipca na Buczynie w  Krostoszowicach. 
Z kolei 22 lipca bieg odbędzie się na Górze Bania w Skrzyszo-
wie. Zamknięcie zawodów z cyklu Grand Prix zaplanowano na 
2 września w „Ranczo” Czyżowice.
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz 
spotkania integracyjne po zawodach. Do tego cztery bardzo 
atrakcyjne trasy biegowe w  lasach. Dobra zabawa gwaranto-
wana! Serdecznie zapraszamy. Szczegółowych informacji udziela 
prezes KS FORMA, Ireneusz Stachowski, nr tel. 600-801-314.

że rozumieją swoją rolę w  procesie kształtowania świata 
– bez wojen, nienawiści i neonazizmu.
Ostatnią częścią konferencji był wykład prof.  Jerzego 
Bralczyka. Wybitny polski językoznawca mówił o  języku, 
a  w  zasadzie o  mowie i  komunikacji. – Język jest ludzkim 
narzędziem. Często słyszy się hasła, że język jest agresywny. 
To nie język jest agresywny, tylko my – przekonywał Bralczyk. 
W  czasie swojej prelekcji, prof.  Bralczyk mówił na temat 
sposobu wykorzystywania języka w  procesie komunikacji, 
o dążeniu do tolerowania mówców i szanowania słuchaczy. 
Dodatkowo zaprezentował on różne postawy mówców, któ-
rych interpretacja przez słuchaczy zależy od intonacji czy 
gramatyki i zastosowanego trybu.
W konferencji „W stronę odpowiedzialności i szacunku” udział 
wzięli Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka, wicestaro-
sta Danuta Maćkowska, członek zarządu Andrzej Kania, 
samorządowcy, a  także reprezentanci służb mundurowych 
– policji i  straży pożarnej, przedstawiciele Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, dyrektorzy oraz  uczniowie 
szkół z terenu powiatu.

Uwaga! Zmiana rozkładu 
jazdy PKS
1 lipca nastąpi zmiana rozkładu jazdy w komunikacji powiato-
wej, obsługiwanej przez raciborski PKS. Pojawią się dodatko-
we kursy. Linia do Chałupek zostaje zawieszona na wakacje.
Jak podał Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w  Wodzisławiu Śląskim, z  początkiem lipca zacznie obowiązywać 
nowy rozkład jazdy w  komunikacji, dla której organizatorem jest 
Powiat Wodzisławski. Znalazło się w  nim kilka ważniejszych zmian 
dotyczących kursowania autobusów, zarówno w wakacje jak i w roku 
szkolnym, który rozpocznie się od września.
Najważniejszą zmianą jest zawieszenie w wakacje kursów na linii 33 na 
odcinku od Odry do Chałupek. Autobusy będą kursować na tej trasie 
jedynie na terenie powiatu wodzisławskiego, tj. na odcinku Wodzisław 
Śl. – Odra. Równie ważną zmianą są inne godziny odjazdów autobusów 
z Raciborza w kierunku Wodzisławia Śląskiego na linii 41. Skróci się prze-
jazd autobusem pomiędzy Wodzisławiem Śl. a Raciborzem przez Gorzyce 
na linii 40, bowiem autobusy będą obsługiwać przystanki w  Lubomi 
przy ulicy Mickiewicza (Ustronna i las) tylko w dni nauki szkolnej jednym 
kursem (odjazd z Wodzisławia o 6:15 i powrót z Raciborza o 15:45).
Pojawią się też nowe kursy: z Uchylska do Wodzisławia (linia 32 odjazd 
14:35), z Wodzisławia Śl. do Bluszczowa (linia 34 odjazd 5:30), z Wodzisławia 
Śl. do Godowa (linia 38, odjazd 10:25 zamiast 9:50 i 11:00), z Wodzisławia Śl. 
do Lubomi (linia 41 odjazd 20:15); w soboty: z Wodzisławia Śl. do Raciborza 
(linia 41 odjazd 7:25), z Raciborza do Wodzisławia Śl. (linia 41 odjazd 6:25).
Opłaty za przejazd w większości nie ulegną w zmianie. Droższe będą 
jednak niektóre przejazdy poza powiat wodzisławski. Nowością, która 
z  pewnością ucieszy rodziców, będzie wprowadzenie bezpłatnych 
przejazdów dla dzieci do lat 7, a nie jak do tej pory do lat 4. Roz-
kład jazdy, który zostanie wprowadzony w  lipcu będzie obowiązy-
wać do końca roku. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie 
www.powiatwodzislawski.pl w zakładce,, rozkład jazdy’’.
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Nowe wyposażenie służby drogowej
Służby drogowe Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisła-
wiu Śląskim z siedzibą w Syryni otrzymały nowy sprzęt. 
To nowoczesna kompaktowa zamiatarka samojezdna do 
zamiatania jezdni i chodników.

Do tej pory w użyciu służb była jedna wysłużona już zamia-
tarka elewatorowa, ciągnięta za samochodem ciężarowym. 
Nowy sprzęt pozwoli skuteczniej dbać o  czystość dróg 
powiatowych, szczególnie na terenie miast, gdzie kompak-
towa zamiatarka lepiej poradzi sobie z  zamiataniem ulic. 
Główną zaletą zamiatarek kompaktowych jest bowiem ich 
zwrotność, na co pozwala niewielki promień skrętu, a także 
małe gabaryty, umożliwiające zamiatanie szerszych chod-
ników czy wysepek kanalizujących ruch na skrzyżowaniach 
bądź innych trudno dostępnych dla zamiatarki elewatoro-
wej miejsc. Koszt zakupu nowego sprzętu wyniósł 372 tys. zł.

Termomodernizacja ZPS zakończona
Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, 
które rozpoczęły się w 2017 roku. Inwestycja za ponad 2 miliony złotych została 21 czerwca oficjalnie oddana do użytku.

– Okazji do spotkania się mamy dzisiaj kilka, a pierwszą z nich jest 
zakończenie ważnej inwestycji. Przed chwilą wspominaliśmy spo-
tkanie z wiosny 2016 roku, na którym rozmawialiśmy o przyszłości 
PPZOZ, jak  placówka będzie dalej funkcjonować. W  rozmowach 
pojawił się argument, aby zainwestować w  infrastrukturę. To, co 
widzimy jest pokłosiem tamtych rozmów. Możemy powiedzieć, 
że zamknęliśmy pewien etap, a przed nami jeszcze sporo do zro-
bienia, między innymi w środku budynku – powiedział w czasie 
otwarcia Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka. Budynek 
przy ul. 26 Marca przeszedł prawdziwą metamorfozę. Ocie-
plono ściany zewnętrzne styropianem i stropodachy przy uży-
ciu styropapy, wymieniono część drzwi i okien zewnętrznych, 
wykonano zadaszenia i  pochylnie dla osób niepełnospraw-
nych. Wyremontowano także schody, które częściowo roze-
brano. Elewacja zewnętrzna ZPS-u upodobniła się do szpitala 
znajdującego się po drugiej stronie drogi. Bardzo ważny jest 
również aspekt ekologiczny. Termomodernizacja przyczyni się 
bowiem do ograniczenia o połowę emisji substancji niepożą-
danych. Łącznie ma zostać ona zredukowana o około 96 ton 
rocznie. Znacznie mniejsze będzie również zapotrzebowanie 
budynku na energię cieplną. Spadnie ono o ok. 1 001 GJ/a.
Budowlańcy swoje prace w  ZPS rozpoczęli 29 sierpnia 2017 
roku. Wykonawcą robót, wyłonionym w  drodze przetargu, 
zostało konsorcjum firm z Turzy Śląskiej „TOMAN” oraz „TOM-
BUD”. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1,63 mln zł. Prawie połowa 
tej kwoty to  dofinansowanie WFOŚiGW w  Katowicach, który 
wsparł realizację zadania dotacją i  pożyczką na kwotę odpo-
wiednio 16,5 tys. zł i 795 tys. zł. Środki własne powiatu zainwe-
stowane w przychodnię to kwota prawie 818 tys. zł
– Korzystając z  okazji, chcielibyśmy także podziękować miastu 
Wodzisław Śląski za hojne wsparcie powiatowej placówki kwotą 
50 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup niezbęd-
nego sprzętu medycznego. Podziękowania należą się także przed-
siębiorcom – Panu Jackowi Brawańskiemu z firmy „Brawex” oraz 
przedstawicielom firmy POL-EKO-APARATURA, którzy ufundowali 

farby na rzecz remontu Oddziału Wewnętrznego II w  naszym 
szpitalu. Cieszymy się z każdego wsparcia, bowiem szpital nadal 
wymaga wsparcia wielu środowisk – mówił Ireneusz Serwotka. 
Starosta złożył na ręce darczyńców okolicznościowe podzięko-
wania w formie pamiątkowych grawertonów.
To jednak nie jedyne przekazane wsparcie dla PPZOZ w Wodzi-
sławiu Śląskim i  Rydułtowach. Przy okazji termomodernizacji 
budynku zmieniło się także jego otoczenie. Dzięki środkom 
Miasta Wodzisławia Śląskiego w  wysokości  282 tys.  zł i  Spół-
dzielni Mieszkaniowej ROW w  kwocie 195 tys.  zł do Zespołu 
Poradni Specjalistycznych została wybudowana droga dojaz-
dowa, a  także zmodernizowano parking dla karetek. Dodat-
kowo wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
Koszt inwestycji w parking i podjazd to 73 tys. zł. W uroczystym 
otwarciu ZPS udział wzięli Starosta Wodzisławski Ireneusz 
Serwotka, przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala, 
wicestarosta Danuta Maćkowska oraz członkowie zarządu 
Janina Chlebik-Turek, Leszek Bizoń i  Andrzej Kania, 
a także wiceprezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Dariusz 
Szymczak oraz przedstawiciele spółdzielni i przedsiębiorców 
wspierających PPZOZ.


