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POLUB NAS
Przypominamy, że Powiat Wodzisławski ma swój profil na facebooku. 
Gorąco zachęcamy do „polubienia” nas oraz systematycznego odwiedzania strony. 
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Poprzedziła ją msza św. w  kościele pw. WNMP w  Wodzisła-
wiu Śląskim. Później uczestnicy nabożeństwa przeszli do auli 
I  LO  im.  14  Pułku Powstańców Śląskich, gdzie sesję otworzył 
przewodniczący rady Eugeniusz Wala. Zebranych powitał sta-
rosta Ireneusz Serwotka.
Podczas uroczystości wyświetlono film podsumowujący 
zmiany, jakie dokonały się w Powiecie Wodzisławskim na prze-
strzeni ostatnich 20 lat. Wręczone zostały też medale dla zasłu-
żonych samorządowców i wieloletnich pracowników starostwa.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
na wniosek Wojewody Śląskiego, za zasługi w działalności na 
rzecz społeczności lokalnej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
odznaczona została wicestarosta Danuta Maćkowska. Za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej, MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁU-
GOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali: Leszek Bizoń, Urszula 
Bolek-Szczechowicz, Janina Chlebik-Turek, Aldona Espen-
schitt, Kazimierz Kłosok, Krystyna Korniluk, Czesław 

Radecki, Mirosław Sobol oraz Teresa Zach. MEDALEM 
SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali: 
Michał Lorek i Mariusz Rakowski.

Wykład poświęcony historii powstania samorządu powia-
towego, jego modyfikacjom oraz korzyściom wynikającym 
z jego funkcjonowania wygłosił prof. Czesław Martysz.
Podczas sesji sztandar powiatu został uhonorowany Platyno-
wym Medalem im.  Jana Kilińskiego przez Związek Rzemiosła 
Polskiego. Ceremonię wpięcia medalu poprowadził prof. Jan 
Klimek, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej Przed-
siębiorczości w Katowicach.
Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisław-
skiego, Starosty Wodzisławskiego i zaproszonych gości podpisano 
umowę dwustronną pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Powia-
tem Jelgava z  Łotwy. Na zakończenie podjęta została uchwała 
w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 20-lecia Powiatu Wodzisław-
skiego. Wyświetlony został też film – „Powiat Wodzisławski oczami 
uczniów”, a po nim zebrani obejrzeli występy artystyczne.
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Dwadzieścia lat minęło. 
Uroczysta sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego
W czwartek 30 sierpnia, w ramach obchodów 20-lecia Powiatu Wodzisławskiego, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu 
Wodzisławskiego.
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Zebranych powitała naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna 
Zöllner-Solowska. Na sali obecny był zarząd powiatu ze Sta-
rostą Ireneuszem Serwotką na czele i przewodniczącym rady 
powiatu Eugeniusz Wala.
Wśród gości powitano posła na Sejm RP Krzysztofa Gadow-
skiego, prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczy-
sława Kiecę, przewodniczącego rady miasta Wodzisławia 
Śląskiego Jana Grabowieckiego, ks.  Daniela Ferka pro-
boszcza parafii ewangelicko- augsburskiej w  Wodzisławiu Śl., 
Arkadiusza Gajdę, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty w Wodzisławiu Śl., Jarosława Grudziń-
skiego, Komendanta Powiatowego Policji w  Wodzisławiu Śl., 
Marka Misiurę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wodzisławiu Śl., Annę Słotwińską – Plewkę Dyrek-
tora PUP Wodzisław Śl., Barbarę Orzechowską Dyrektora 
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w  Wodzisławiu Śl. oraz Piotra Zamarskiego Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.
Obecni byli też reprezentanci instytucji współpracujących na 
co dzień z powiatowymi szkołami: Andrzej Sączek, dyrektor 
departamentu wsparcia HR Polskiej Grupy Górniczej SA, a zara-
zem zastępca przewodniczącego rady rodziców w  PCKZiU; 
Artur Brawański, kierownik działu zatrudnienia KWK ROW 
w zastępstwie za dyrektora Adama Robakowskiego; Aleksan-
dra Polok-Kowalska oraz Sebastian Kowalski, właściciele 
firmy Pol-Eko Aparatura, Bronisław Kostaniuk, prezes Forum 
Firm Radlin, Joanna Gola, prezes Rydułtowskiego Parku Przed-
siębiorczości, Adam Salamon, przedstawiciel Firmy Prevac. 
Nie zabrakło też przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli i uczniów 
powiatowych szkół.
W  swoim wystąpieniu starosta Ireneusz Serwotka podkreślił 
dobre przygotowanie szkół do rozpoczęcia nauki. Podczas 
uroczystości nastąpił też moment pasowania uczniów klas 
pierwszych i  uroczyste ślubowanie. Z  rąk starosty Ireneusza 

Serwotki i  wicestarosty Danuty Maćkowskiej dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. Maria Lach 
otrzymała powierzenie stanowiska dyrektora na kolejne 5 lat.
Podczas uroczystości przyszedł też czas na ślubowanie 
i  wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczycielom, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela 

mianowanego. Byli to: Małgorzata Pompa – nauczyciel PCK-
ZiU w Wodzisławiu Śl., Alicja Koczy – nauczyciel ZSE w Wodzi-
sławiu Śl., Marcin Goszyc – nauczyciel ZPSWR w Wodzisławiu 
Śl., Kamila Mięsok – nauczyciel ZPSWR w  Wodzisławiu Śl., 
Edyta Gajda – nauczyciel ZPSWR w Wodzisławiu Śl., Justyna 
Wojaczek – nauczyciel PPP w Wodzisławiu Śl. Na zakończenie 
odbył się występ artystyczny uczniów PCKZiU w Wodzisławiu 
Śl. w programie zatytułowanym „Jaka jest ta nowa szkoła?”.
W  imieniu władz samorządowych Powiatu Wodzisław-
skiego wszystkim uczniom szkół i placówek oświatowych 
życzymy sukcesów w  nauce, a  nauczycielom satysfakcji 
w trudnej misji kształcenia nowych pokoleń.

Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego 2018/19
Słowami piosenki „Lubię wracać tam gdzie byłem” rozpoczęła się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w roku jubileuszu 20-lecia funkcjonowa-
nia Powiatu Wodzisławskiego.

Prawie 2 mln zł na rozwój zawodowy młodzieży 
w powiatowych szkołach
Nowy rok szkolny 2018/2019 dopiero się zaczął, a już możemy podać bardzo dobrą wiadomość. Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl. pozyskało ponad 1,8 mln zł na kursy zawodowe, praktyki i staże zawodowe oraz wsparcie w postaci 
doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jeśli jesteś lub w  ciągu najbliższych trzech lat będziesz 
uczniem szkoły zawodowej Powiatu Wodzisławskiego pytaj 
w sekretariatach szkół o dodatkowe kursy, płatne staże i prak-
tyki zawodowe oraz o  doradztwo edukacyjno – zawodowe 
w  ramach projektu pt.  „Innowacyjne nauczanie potrzebą 
przyszłości”. W  projekcie może wziąć udział 405 uczniów, 
z których 236 otrzyma szansę na płatny staż lub praktykę 
u pracodawców/przedsiębiorców. Szkoły objęte projektem 
to:
•	 Zespół	Szkół	Ekonomicznych	w Wodzisławiu	Śląskim;
•	 Zespół	Szkół	Technicznych	w Wodzisławiu	Śląskim;

•	 Powiatowe	Centrum	Kształcenia	Zawodowego	 i Ustawicz-
nego w Wodzisławiu Śląskim;
•	 Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	w Pszowie;
•	 Branżowa	Szkoła	I stopnia	w Radlinie.
Od września br. przez kolejne trzy lata szkolne zakwalifiko-
wani do projektu uczniowie tych placówek będą mogli zupeł-
nie bezpłatnie skorzystać z  dedykowanych dla nich form 
wsparcia współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W  sumie zaoferowa-
nych zostanie uczniom aż 676 miejsc kursowych.
Celem inicjatywy jest wzrost zatrudnienia wśród absol-
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wentów szkół kształcenia zawodowego. Grupą docelową 
będą uczniowie oraz szkoły ponadgimnazjalne i  placówki 
prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, a także pracodawcy /
przedsiębiorcy  /  rzemieślnicy. W  okresie 36 miesięcy Powiat 
zorganizuje przy współpracy otoczenia społeczno-gospodar-
czego praktyki i staże dla 236 uczniów. Za udział w praktyce 
zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymają sty-
pendium w kwocie nieprzekraczającej 1.600,00 zł, które będzie 
wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin.
Jedną z  form wsparcia dla uczniów będą również szkolenia 
podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz kursy doskonalące 
w  celu wzmacniania ich zdolności do  zatrudnienia tj.: spe-
cjalista ds. marketingu, kurs sushi, kurs carvingu (rzeźbienia 
w owocach i warzywach), kurs grafiki komputerowej/reklamy, 
sztuka negocjacji w biznesie, cukiernictwo/dekorowanie tor-
tów, kurs barman – kelner, kurs kas fiskalnych, kurs prawa 

jazdy kat „b”, obsługa wózków jezdniowych, szkolenie/warsz-
taty z drukowania przestrzennego 3D, kurs operatora koparki 
jednonaczyniowej, kurs programowania i obsługi obrabiarki/
tokarki CNC, kurs na uprawnienia elektryczne, pomiary fizy-
kochemiczne, kurs w  zakresie obróbki cieplnej, plastycznej, 
ręcznej oraz mechanicznej, projektowanie, montaż i eksplo-
atacja układów mechatronicznych, f-gazy urządzenia stacjo-
narne, kurs stylizacji paznokci, kurs wizażysta-stylista, kurs 
makijażu, kurs DTP.
Wartość projektu to 1 870 646,76 zł, w tym 95% to dofinan-
sowanie z  UE, a  5% niepieniężny wkład własny Powiatu. 
Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2018/2019, 
2019/2020 i  2020/2021. Pozyskane środki to efekt udziału 
Powiatu Wodzisławskiego w  konkursie ogłoszonym przez 
Zarząd Województwa Śląskiego z  siedzibą w  Katowicach. 
Nabory do projektu w poszczególnych szkołach będą ogło-
szone jeszcze w tym roku szkolnym.

„Moja rodzina zastępcza jest ok” 
– konferencja w RCK „Feniks”
Promocja idei rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych były głównym celem konferencji, zorgani-
zowanej 17 września przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Najpiękniejsza była radość, 
malująca się na twarzach dzieci, biorących udział w wydarzeniu.

Konferencja rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu Ślą-
skim – Irenę Obiegły.
Po krótkim wprowadzeniu nastąpiła część oficjalna, czyli 
otwarcie konferencji przez członka zarządu powiatu Janinę 
Chlebik-Turek oraz starostę Ireneusza Serwotkę. Nie 
zabrakło tutaj pochwał i słów uznania dla ludzi, którzy zde-
cydowali się na stworzenie rodziny zastępczej, ale również 
placówek opiekuńczych dla dzieci, które nie znalazły jeszcze 
nowego domu.
Więcej o  instytucjach, zajmujących się rodzicielstwem zastęp-
czym oraz o ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
powiatu opowiedziała Danuta Marciniak – zastępca dyrektora 
PCPR w Wodzisławiu Śląskim. Szczególną uwagę zwrócono na 
wysoki standard oraz efekty działania takich miejsc, jak Powia-
towa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Wodzisławiu Ślą-
skim oraz Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach.
W  trakcie konferencji został również rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny zorganizowany przez PCPR oraz Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”. Laureaci, a  zarazem naj-
młodsi uczestnicy konferencji, zostali nagrodzeni upominkami, 
które odebrali z  rąk Janiny Chlebik-Turek oraz starosty Irene-
usza Serwotki.
Wielką atrakcją okazał się występ dzieci z rybnickiego Zespołu 
Tańca Ludowego „Przygoda”. Była to prawdziwa lekcja – nawet 
dla dorosłych, jak dzieci potrafią bawić się kulturą i to na bar-
dzo wysokim poziomie. Część artystyczną zakończyła Lenka – 
dziewczynka, która dała piękny popis gry na pianinie.
Dalsza część konferencji poświęcona była rodzinom zastęp-
czym z  powiatu wodzisławskiego. Szczególnie wyróżnione 

zostały trzy rodziny: Katarzyna i  Andrzej Gawełek, Kata-
rzyna i Marcin Kojtych oraz Katarzyna i Jacek Wojaczek, 
które otrzymały odznaczenie prezydenta RP Andrzeja 
Dudy za swoją działalność związaną z  rodzicielstwem 
zastępczym oraz niesieniem pomocy dzieciom. Więcej 

o pomocy rodzinom, można było wysłuchać podczas wystą-
pień Żanny Kwiczaly-Musiolik – koordynatorki rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz Karoliny Końki – koordynatorki pro-
jektu „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie”, realizo-
wanego przez PCPR w Wodzisławiu Śląskim.
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Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu
Przypominamy, że w powiecie wodzisławskim funkcjonuje sześć punktów nieodpłatnych porad prawnych prowadzo-
nych przez Powiat Wodzisławski. Poniżej znajdą Państwo harmonogram przyjęć w poszczególnych punktach w 2018 r. 
Zachęcamy do skorzystania z ich oferty.

Punkt nr 1, Punkt nr 2 – Zespół Poradni Specjalistycznych 
w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzi-
sław Śląski
Punkt nr 3 – Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 
Mszana (punkt prowadzony przez Stowarzyszenie „DOGMA” 
z siedzibą w Katowicach)
Punkt nr 4 – Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, ul. Trau-
gutta 1, 44-370 Pszów
Punkt nr 5 – Ośrodek Pomocy Społecznej w  Radlinie, 
ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin
Punkt nr 6 – Rydułtowskie Centrum Kultury w  Rydułto-
wach, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy 
(punkt prowadzony przez Stowarzyszenie „DOGMA” z siedzibą 
w Katowicach)
DLA KOGO POMOC?
	rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny,
	weteranów i kombatantów,
	młodzieży do 26. roku życia,
	seniorów powyżej 65. roku życia,
	osób ze świadczeniami z pomocy społecznej,
	osób dotkniętych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną,
	kobiet w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem 

dziecka, praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych
Pomoc prawna realizowana jest na podstawie Ustawy z  dnia 
5  sierpnia 2015  r. o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz eduka-
cji prawnej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
www.powiatwodzislawski.pl w zakładce „Punkty bezpłatnych 
porad prawnych”.
CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?
	sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
	informację o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach,
	wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
	pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma 
procesowego,
	sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie 
sądowe lub sądowo- administracyjne.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:
	podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej,
	z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Godziny pracy punktów dostępne są na www.powiatwo-
dzislawski.pl

Dary dla szpitala
3 września przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej w Godowie przekazali dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala 
w Wodzisławiu Śląskim dary. Cztery dni później kierownictwo placówki spotkało się z darczyńcami, którzy ufundowali 
łóżka szpitalne.
Podarunki przekazane przez CIS w Godowie – 22 kocyki, 27 rożków, 26 wkładek do inkubatorów oraz 7 ochraniaczy do łóże-
czek – wykonane zostały przez uczestników unijnego projektu realizowanego przez Pracownię Etnograficzną CIS we współ-
pracy z firmą Raiseberry Magdalena Jurek-Karasek z Gołkowic. W opinii dyrekcji szpitala, która doceniła gest, przekazane 
dary poprawią komfort pobytu najmłodszych pacjentów w szpitalu.

Z kolei 7 września dyrekcja PPZOZ spo-
tkała się z  przedstawicielami akcji cha-
rytatywnej, której celem był zakup 
specjalistycznych łóżek szpitalnych, 
a  którą zorganizowała Izba Gospo-
darcza oraz Stowarzyszenie „Razem 
na Szybiku” w  Wodzisławiu Ślą-
skim. Dzięki  zaangażowaniu ponad 
40  darczyńców został zakupiony sprzęt 
o  łącznej wartości ponad 100 tys.  zł. 
Szpital otrzymał 34 łóżka, które trafiły 
m.in. na Oddział Chorób Wewnętrznych 
I, Oddział Chorób Wewnętrznych II oraz 
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycz-
nej. Dyrekcja PPZOZ, chcąc uhonorować 
wszystkich biorących udział w  inicja-
tywie, stworzyła Tablicę Darczyńców 
PPZOZ, która niebawem pojawi się holu 
głównym szpitala.
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Kolejny sukces wodzisławskiej pralni
Tym razem Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w  Wodzisławiu Śląskim, zatrudniający osoby 
z niepełnosprawnościami, zajął II miejsce i otrzymał srebrny medal w kategorii Zatrudnienie Chronione Dolnośląskiej, 
Lubuskiej, Opolskiej i Śląskiej edycji „Lodołamaczy 2018”.

Od 13 już lat Polska Organizacja Pracodaw-
ców Osób Niepełnosprawnych nagradza 
pracodawców zatrudniających osoby nie-
pełnosprawne i podejmujących różne ini-
cjatywy. „Lodołamacze” są przyznawane 
osobom prywatnym, firmom i  organiza-
cjom, które angażują się w pomoc i wspar-
cie osób niepełnosprawnych. Tegoroczny 
sukces wodzisławskiej pralni w  konkursie 
jest już jej piątym. W  środę 5 września 
2018 r. we Wrocławiu odbyła się uroczysta 
gala, podczas której zaprezentowano lau-
reatów dolnośląskiej, lubuskiej, opolskiej 
i  śląskiej edycji konkursu w  kilku katego-
riach: „Zatrudnienie Chronione”, „Otwarty 
Rynek Pracy”, „Instytucja”, „Przyjazna Prze-
strzeń”, „Zdrowa Firma” oraz „Dziennikarz 
bez Barier”.

Prawie tysiąc osób poczuło bluesa
Za nami już XIII edycja koncertu Blues dla Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym „Olza” 
i podobnie jak XX Powiatowy Rajd Rowerowy to też było rekordowe wydarzenie. Przed sceną zebrała się publiczność 
złożona z osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z 36 ośrodków z całego woj. śląskiego. Mimo niezbyt sprzyjającej 
pogody, w Olzie bawiło się razem ponad 980 osób!

Zebranych w imieniu starosty Ireneusza 
Serwotki powitała wicestarosta Danuta 
Maćkowska. Towarzyszyli jej członko-
wie zarządu powiatu: Janina Chlebik-
-Turek i Andrzej Kania. Gościnną gminę 
Gorzyce reprezentował przewodniczący 
rady gminy Krzysztof Małek. Pośród 
gości znalazł się też senator Adam 
Gawęda. Zebrane ośrodki przedstawił, 
wspólnie z  pomocnikami z  warsztatów 
terapii zajęciowej, Marek Grzebyk.
O  prawdziwie bluesową atmosferę 
zadbał z kolei zespół Power Blues Band 
– supergrupa składająca się z  doświad-
czonych śląskich muzyków. Zespół 
przygotował specjalny program złożony 
z własnych utworów oraz klasyki bluesa 
i rock’n’rolla.
Podczas imprezy można było też obej-
rzeć wystawę „WSPÓLNIE” i  wydanie 
specjalne magazynu „Wytrych”. Spo-
tkanie obrazu ze słowem, czyli sztuk 
plastycznych z poezją nie jest w sztuce 
niczym nowym, ale prawie zawsze 
owocuje interesującymi efektami. 
Tym razem obrazy były autorstwa 
uczestników zajęć w  Warsztacie Tera-

pii Zajęciowej w  Gorzycach, Powia-
towym Ośrodku Wsparcia PERŁA 
w  Wodzisławiu Śląskim oraz Warszta-
cie Terapii Zajęciowej prowadzonym 
przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, 
zaś poezje (bezpośrednio inspirowane 
tymi obrazami) spłynęły spod piór 
poetów skupionych wokół Wolnej Ini-
cjatywy Artystycznej WYTRYCH.

W  obsłudze koncertu poma-
gało 50  wolontariuszy – uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Wodzisławiu Śl. Należą im się za 
to wielkie podziękowania! Nawet 
deszcz, który zaczął padać w  trakcie 
imprezy, nikomu nie zepsuł zabawy. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii na 
www.powiatwodzislawski.pl
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Nowe szaty przychodni 
przy ul. Wyszyńskiego
Dzięki wartej ponad dwieście tysięcy złotych inwestycji zrealizowanej przez 
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. budynek 
ośrodka zdrowia przy ul. Wyszyńskiego 41 zyskał nowy wygląd. Stał się też 
mniej energochłonny.

W ramach przedsięwzięcia ocieplono 
ściany i  dach, wykonano nowe tynki, 
wymieniono częściowo instalację 
odgromową oraz witrynę wejściową 
z drzwiami. Wykonano też granitową 
opaskę wokół budynku, a sam obiekt 
odmalowano. Zamontowano też kon-
strukcje wsporcze pod rośliny pnące 
oraz dokonano samych nasadzeń, 
dzięki którym już niedługo budynek 
się zazieleni.

Trzy zmodernizowane poradnie czekają na pacjentów
We wtorek, 18 września w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim dokonano symbolicznego otwarcia 
po półrocznym remoncie Poradni Kardiologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
– Dzisiejsza uroczystość jest dla nas bardzo 
ważna. Ważna, bo podnosimy jakość i bez-
pieczeństwo naszych pacjentów, będą-
cych w  większości mieszkańcami powiatu 
wodzisławskiego oraz poprawiamy 
warunki pracy naszej kadry medycznej. 
Ważna, bo stale poszerzamy wachlarz 
usług zdrowotnych z  zakresu wykonywa-
nych procedur zabiegowych – podkreśla 
Dorota Kowalska, dyrektor Powiato-
wego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., 
w skład którego wchodzi Zespół Poradni 
Specjalistycznych.

Przedsięwzięcie w  znaczącym stop-
niu przyczynia się do  poprawy bez-
pieczeństwa i  jakości świadczonych 
usług medycznych na rzecz pacjentów. 
W  Poradni Chirurgii Ogólnej wykony-
wane będą badania dopplerowskie, USG 
jamy brzusznej. Ponadto udzielane będą 
porady chirurgiczne w  zakresie chorób 
naczyń oraz diagnostyki onkologicznej.
W Poradni Chirurgii Urazowo – Ortope-
dycznej poza standardowymi świad-
czeniami dotychczas udzielanymi, 
wykonywane będą drobne zabiegi 
ortopedyczne w  znieczuleniu miejsco-
wym, co zwiększy dostępność tego 
typu świadczeń dla pacjentów. Powinno 
to znacząco skrócić kolejki oczekują-
cych i  zmniejszyć niedogodności dla 
pacjentów, którzy nie będą musieli już 
być hospitalizowani. W  Poradni Kardio-
logicznej wykonywane będą badania 
echokardiografii, badania wysiłkowe 
serca na bieżni ruchomej, HOLTER oraz 
badania EKG.
W  ramach modernizacji poradni, która 
trwała około pół roku wymieniono czę-
ściowo stolarkę drzwiową, wykonano 
nowe ścianki działowe na ruszcie sta-
lowym, wymieniono stare i  zniszczone 
piony instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 
wody zimnej i  ciepłej, wykonano nowe 
tynki ścian, wykonano nowe podkłady 
i  posadzki z  wykładzin PCV oraz nową 

instalację oświetlenia podstawowego, 
gniazd wtyczkowych i  internetowych. 
Wykonano też gładzie ścian i  sufitów 
oraz prace malarskie.
W uroczystości ze strony władz powiatu 
wziął udział m.in.: starosta Ireneusz Ser-
wotka, przewodniczący rady powiatu 
Eugeniusz Wala, wicestarosta Danuta 
Maćkowska, członek zarządu powiatu 
Andrzej Kania, parlamentarzyści: 
Adam Gawęda i  Izabela Kloc, władze 
Wodzisławia Śl. w  osobach prezydenta 
miasta Mieczysława Kiecy i  przewod-
niczącego rady miejskiej Jana Grabo-

wieckiego. W  spotkaniu uczestniczył 
też prof.  dr  hab. n. med. Krzysztof 
Ziaja, który w  PPZOZ zajmuje się  m.in. 
koordynacją szkoleń personelu medycz-
nego szpitala w zakresie chirurgii ogólnej 
i chirurgii naczyniowej. Profesor wygłosił 
miniwykład na temat leczenia chorób 
układu krążenia.
Podczas spotkania dyrekcja przekazała 
podziękowania m.in. dla Miasta, Powiatu 

oraz parlamentarzystów za udzielaną 
pomoc. Z  dużym uznaniem obecnych 
spotkała się decyzja wydana w  dniu 
17  września br. przez prezydenta mia-
sta Wodzisławia Śląskiego o  umorzeniu 
zaległości podatkowych szpitala z tytułu 
podatku od nieruchomości za okres od 
lipca 2017  r. do sierpnia 2018  r. w  kwo-
cie 174 503,00 zł oraz odsetki za zwłokę 
w wysokości 8 489,00 zł. Prezydent Kieca 
przekazując tę informację podkreślił, 
że  umorzenie to decyzja zaaprobo-
wana przez mieszkańców Wodzisławia 
Śląskiego.

Starosta Ireneusz Serwotka podkreślał, 
jak dużo udało się osiągnąć w powiato-
wej służbie zdrowia w  ostatnim czasie. 
Mówił,  że  jest  to  zasługa kierownictwa 
i  personelu, ale też ważne było wspar-
cie zewnętrzne udzielone przez posłów, 
senatorów i  radę powiatu. – Jestem 
dumny, że opinia o wodzisławskiej i ryduł-
towskiej placówce jest coraz lepsza, powie-
dział starosta.
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Pamiątkowa fotka 
na stulecie niepodległości
Na nietypowy pomysł uczczenia setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości wpadła społeczność szkolna 
Zespołu Szkół Technicznych. Wykorzystując piękną pogodę 
uczniowie i nauczyciele zebrali się na boisku szkolnym, by 
wspólnie zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Wszyscy byli ubrani w  biało-czerwone koszulki. W  zdjęciu 
brało udział ponad 535 osób. Zobaczcie efekt nietypowej 
akcji, której pomysłodawcą był nauczyciel historii Grzegorz 
Kamiński.

Droga Syrynia – Rogów 
zamknięta do połowy listopada
Przypominamy, że od 10 września na ponad dwa miesiące została zamknięta dla ruchu 
ulica Raciborska w Syryni. Powodem jest przebudowa obiektu mostowego na potoku 
Syrynka. Czasowo zmianie uległa też trasa autobusów PKS linii 31 i 40, które kursują 
przez Nieboczowy.

Przebudowa 
Plebiscytowej 
zakończona
Nakładem półtora miliona złotych 
Powiat Wodzisławski, przy udziale 
finansowym Miasta Rydułtowy, 
zmodernizował prawie półkilo metrowy 
odcinek drogi powiatowej nr 5024S 
(ul. Plebiscytowej) w Rydułtowach.

W  ramach inwestycji przebudo-
wano nawierzchnię jezdni, dokonano 
wymiany krawężników i obrzeży, prze-
budowano istniejące chodniki oraz 
zjazdy, a  także wybudowano odwod-
nienie pasa drogowego. Powstały też 
nowe zatoki postojowe oraz zatoka 
autobusowa. Koszt inwestycji wyniósł 
1.503 420 zł, z czego 868 523 zł zostało 
pozyskane w  ramach „Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Kon-
kurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie lokalnej Infrastruktury Dro-
gowej”, natomiast 315 693 zł przekazało 
Miasto Rydułtowy.

Prace związane z remontem mostu prowadzone są w rejonie siedziby Powiatowego 
Zarządu Dróg, niedaleko skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 936 (ulica Bukowska) 
w  Syryni. Przebudowa polega na wzmocnieniu i  poszerzeniu istniejącej konstrukcji 
nośnej mostu, naprawie przyczółków oraz wykonaniu nowych murów oporowych. 
Prace te pozwolą na podniesienie nośności obiektu oraz wydzielenie w jego przekroju 
chodników.
Z powodu remontu mostu wyznaczono lokalne objazdy pomiędzy Gorzycami a Lubomią 
przez Odrę oraz Olzę. Zarząd drogi zaleca jednak dojazd do autostrady A1 w Gorzyczkach 
i tranzyt do Raciborza drogą wojewódzką 933 przez Wodzisław Śląski i Pszów.
W związku z zamknięciem konieczna była zmiana przebiegu powiatowej komuni-

kacji. Autobusy PKS linii 31 relacji Wodzi-
sław Śląski – Lubomia przez Czyżowice, 
Rogów oraz linii 40 Wodzisław Śląski 
– Racibórz przez Gorzyce, Bluszczów, 
Lubomię kursują do odwołania przez 
Nieboczowy z  pominięciem przy-
stanku Syrynia Bukowska skrzyżo-
wanie. Przywrócenie ruchu na moście 
przewidywane jest w  połowie listopada 
br. Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja dyrekcji PPZOZ 
nt. połączenia oddziałów 
rehabilitacyjnych
Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w  Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z  siedzibą 
w  Wodzisławiu Śląskim przypomina, że od 1 sierpnia 
2018r. połączone zostały Oddziały Rehabilitacyjne obu 
szpitali.

Połączenie Oddziałów i przeniesienie ich do budynku szpitala 
w Rydułtowach podyktowane jest:
•	 potrzebą	 pozyskania	 powierzchni	 zajmowanej	 dotychczas	
przez Oddział Rehabilitacyjny w  Wodzisławiu Śląskim w  celu 
rozbudowy i  poprawy funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala 
w Wodzisławiu Śląskim,
•	 utworzeniem	 nowoczesnego	 zaplecza	 rehabilitacyjnego	
w  jednej lokalizacji dla pacjentów z  zaburzeniami i  dysfunk-
cjami narządów ruchu w  ramach Centrum Leczenia Chorób 
Wieku Podeszłego,
•	 zapewnieniem	optymalnego	wykorzystania	łóżek,
•	 poprawieniem	 rentowności	 oddziałów	 poprzez	 obniżenie	
kosztów,
•	 właściwym	i pełnym	wykorzystaniem	posiadanego	sprzętu	
oraz wyposażenia rehabilitacyjnego,
•	 poprawą	 jakości	 udzielanych	 świadczeń	 zdrowotnych	 oraz	
poszerzeniem wachlarza usług rehabilitacyjnych.

Foto. stux
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Transgraniczny Festiwal Kultury i  Orga-
nizacji Pozarządowych był dwudniową 
imprezą plenerową – jedną z  czterech 
zaplanowanych w  ramach projektu 
pod nazwą „Ludzie i kultura pogranicza 
polsko-czeskiego”. Pozostałe imprezy 
zostaną zorganizowane przez partnerów 
projektowych w I połowie 2019 r.
Celem imprez jest wzajemna integra-
cja lokalnych społeczności na terenie 
pogranicza, prezentacja potencjału 
ośrodków kultury, organizacji pozarzą-
dowych, promowanie ich różnorodno-
ści oraz integracja środowiska trzeciego 
sektora z  terenu pogranicza polsko-
-czeskiego. Realizacja projektu stanowi 
doskonałą okazję do wymiany doświad-
czeń i  dobrych praktyk, a  liczne atrak-

cje towarzyszące wszystkim imprezom, 
takie jak występy artystyczne, pokazy, 
wystawy, inspirujące działania warszta-
towe, profilaktyczne, w  tym działania 
skierowane dla dzieci i młodzieży, przyj-
mują wymiar rekreacyjny i  integracyjny 
dla mieszkańców pogranicza. Trans-
graniczny Festiwal Kultury i  Organizacji 
Pozarządowych to  szczególne święto 
powiatowej kultury, połączone z prezen-
tacją ciekawych propozycji organizacji 
pozarządowych i  czeskich partnerów. 
Organizatorzy chcieli, by w  roku jubile-
uszu 20-lecia Powiatu Wodzisławskiego 
w sposób szczególny pokazać ten poten-
cjał. A  wszystko w  atmosferze zabawy 
i wspólnych spotkań.
Pierwszego dnia imprezy odbył się Festi-
wal Kultury, podczas którego ośrodki 
kultury z  terenu powiatu wodzisław-
skiego zaprezentowały swoją ofertę 
i  działalność poprzez wystawy prac 

wykonanych przez osoby uczęszczające 
na zajęcia, występy sceniczne, taneczne, 
muzyczne, śpiewacze i  inne. Wszystko 
na siedmiu wyspach tematycznych 
przygotowanych przez wodzisław-
skie starostwo: artystycznej (stoiska 
z  lokalnymi wyrobami ceramicznymi, 
rzeźbiarskimi, rękodzieła artystycz-
nego itp. oraz warsztaty  m.in.  cera-
miczne, rzeźbiarskie, fotograficzne 
z  udziałem odwiedzających – opiekun 
GCK w  Gorzycach), tanecznej (pokazy 
taneczne zespołów dziecięcych i  mło-
dzieżowych oraz tzw. Akademia Tańca 
– nauka układów tanecznych z udziałem 
odwiedzających – opiekun MOK Pszów), 
muzycznej (występy muzyczne – opie-
kun MOK Radlin), wernisaży (wystawy 
dzieł lokalnych artystów z  Polski 
i  Czech,  m.in. fotograficzne, malarskie, 
witraży itp. – opiekun GCKSiT w Godo-
wie), książki (kiermasz książki, anima-
cje wokół książki dziecięcej, kalambury, 
zagadki literackie, gry i zabawy KLANZA, 
zajęcia warsztatowe dla najmłodszych, 
malowanie twarzy, żywe maskotki – 
opiekun MiPBP w  Wodzisławiu Śl.), 
teatralnej (animacje z  aktorami, kilku-
minutowe scenki teatralne, teatr-bajka 
na żywo, warsztaty teatralne – opiekun 
RCK Rydułtowy) i  regionalnej (regio-
nalne wyroby wystawców tj. frywolitek, 
heklowania, powertex – opiekun GOKiR 
Mszana). Również przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych z  Czech brali 
udział w tworzeniu wysp tematycznych 
oraz prezentowali swoje prace. Wieczo-
rem odbył się koncert muzyczny zespołu 
Coast Patrol z Rydułtów.
Drugi dzień Festiwalu był świętem trze-
ciego sektora. W tym dniu w ramach wysp 
tematycznych prezentowały się organi-
zacje pozarządowe działające w różnych 
sferach pożytku publicznego, a  także 
podmioty trzeciego sektora działające 
w Petrovicach, Bohumínie, Šilheřovicach 
i  Krzyżanowicach. Przeprowadzono 
różnego rodzaju warsztaty  m.in. arty-
styczne, sportowe, z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej. Drugi dzień zakończył się 
koncertem muzycznym w  wykonaniu 
kwartetu smyczkowego z Czech.

Pomysł na festiwal zrodził się z potrzeby 
lepszej i  skuteczniejszej prezentacji 
organizacji społecznych i  pozarządo-
wych oraz przedstawienia oferty lokal-
nych ośrodków kultury. Często brak 

odpowiedniego sposobu dotarcia do 
mieszkańców sprawiał, że nawet bar-
dzo ciekawe propozycje kulturalne czy 
działania różnego rodzaju organizacji 
i  stowarzyszeń społecznych trafiały do 
wąskiego grona odbiorców.
„Transgraniczny Festiwal Kultury i Orga-
nizacji Pozarządowych”, realizowany był 
przez Powiat Wodzisławski w  ramach 
projektu pn. „Ludzie i  kultura pogra-
nicza polsko-czeskiego”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z  budżetu państwa RP „Przekraczamy 
granice” w  ramach Programu Interreg 
V-A  2014 – 2020 Republika Czeska – 
Polska, Funduszu Mikroprojektów Euro-
regionu Silesia.

Planowana całkowita wartość pro-
jektu dla Powiatu Wodzisławskiego: 
96 419,70  zł. Planowana kwota dofi-
nansowania z  EFRR: 81 956,74  zł. Plano-
wana kwota dofinansowania z  Budżetu 
Państwa: 4 820,98 zł. Planowana wartość 
wkładu własnego: 9 641,98 zł.

To był pierwszy taki festiwal w powiecie
Przez dwa dni na wodzisławskim Rynku, 31 sierpnia i 1 września, prezentowały się instytucje kultury i organizacje poza-
rządowe z pogranicza polsko-czeskiego. Wszystko dzięki wspólnemu projektowi Powiatu Wodzisławskiego, Rady Dzieci 
i Młodzieży RADAMOK z Ostrawy, Gminy Krzyżanowice i Gminy Šilheřovice.
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Za nami rekordowy rajd!
2 września po raz dwudziesty odbył się Powiatowy Rajd Rowerowy. Cykliści mieli do pokonania ok. 32 km. Trasa prowadziła 
z Wodzisławia Śląskiego przez Czyżowice, Pszów, Rogów, Syrynię, Grabówkę aż do Lubomi, gdzie była zlokalizowana meta.
Do udziału w rajdzie zapisało się ponad 850 osób, a na liście 
dodatkowej (dostępnej przed samym rajdem) dopisało się jesz-
cze 100 rowerzystów! Mamy więc rekordowy rajd! (w zeszłym 
roku w imprezie brało udział nieco ponad 600 osób).
Wydarzenie miało charakter międzynarodowy, ponieważ brała 
w  nim udział także grupa cyklistów z  zaprzyjaźnionego nie-
mieckiego powiatu Recklinghausen. Nie zabrakło także silnej 
reprezentacji partnerskiego Powiatu Tczewskiego. Po przy-

jeździe na metę w  Lubomi na uczestników imprezy czekały 
dodatkowe atrakcje w postaci festynu rodzinnego zorganizo-
wanego wspólnie z sołectwem Lubomia na boisku LKS Silesia 
Lubomia. Niespodzianką był czteroczęściowy tort z okazji jubi-
leuszowego rajdu, który osobiście pokroił i serwował starosta 
Ireneusz Serwotka.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnej fotorelacji na stronie 
www.powiatwodzislawski.pl oraz na powiatowym facebooku.

Mieszkańcy i władze powiatu dziękowali 
za tegoroczne plony
Za nami uroczystości dożynkowe w gminach powiatu. Razem z rolnikami za tego-
roczne plony dziękowali również przedstawiciele władz powiatu wodzisławskiego.
Jako pierwsi w powiecie dożynki obchodzili mieszkańcy gminy Godów. Tamtejsze uro-
czystości odbyły się 18 sierpnia w  Skrbeńsku. Obok władz gminy oraz honorowego 
obywatela Franciszka Pieczki wziął w nich udział m.in. starosta Ireneusz Serwotka 
oraz przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala. Obaj panowie uczestniczyli też 
w dożynkach gminy Gorzyce, które miały miejsce 26 sierpnia, a ich gospodarzem było 
sołectwo Czyżowice.
W  sobotę 1 września tradycyjny korowód dożynkowy przejechał również ulicami 
Radlina. Tam z kolei powiat reprezentowała wicestarosta Danuta Maćkowska. Dzień 
później podziękowania za żniwa składano w  Pszowie oraz w  gminie Mszana. Pod-
czas tych pierwszych uroczystości władze powiatu reprezentował sekretarz Michał 
Lorek. Z kolei w Gogołowej, która gościła tegoroczne dożynki gminy Mszana, razem 
z  rolnikami i  pozostałymi mieszkańcami gminy świętowała członkini zarządu Janina 
Chlebik-Turek oraz przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala.
Dożynkowy „maraton” zamknęły obchody w Lubomi, które miały miejsce 9 września. 
Wziął w  nich udział członek zarządu Leszek Bizoń oraz wiceprzewodniczący rady 
powiatu Ryszard Zalewski. Dzień wcześniej Leszek Bizoń reprezentował też powiat 
w  trakcie uroczystości poświęcenia przez metropolitę katowickiego abp. Wiktora 
Skworca kościoła oraz wsi Nieboczowy.
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