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Starosta Leszek Bizoń
wraz z Zarządem Powiatu Wodzisławskiego

Przewodniczący Adam Krzyżak
wraz z Radą Powiatu Wodzisławskiego
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Mamy nowe władze
Za nami I sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego. Radni dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cych Rady Powiatu oraz starosty i członków Zarządu Powiatu.

Pierwsze posiedzenie nowo wybra-
nej Rady Powiatu Wodzisławskiego 
otworzyła radna najstarsza wiekiem, 
Kornelia Newy. W sesji uczestniczyło 
27 wybranych radnych. Zanim przy-
stąpiono do głosowania radni złożyli 
ślubowanie. Po zakończeniu uro-
czystej ceremonii wybrano komisje 
skrutacyjne, którym przewodniczy-
ła radna Czesława Somerlik. Rada 
Powiatu Wodzisławskiego wybrała 
ze swojego grona najpierw nowego 
przewodniczącego. Na to stanowisko 
zgłoszono kandydaturę Adama Krzy-
żaka ze Wspólnoty Samorządowej 
oraz kandydaturę Ryszarda Zalew-
skiego. W  wyniku tajnego głosowa-
nia Adam Krzyżak został wybrany 
Przewodniczącym Rady Powiatu 
Wodzisławskiego VI kadencji, uzy-
skując 16 głosów poparcia. W dalszej 
części obrad, także w głosowaniu taj-
nym, wybrano dwóch wiceprzewod-
niczących: Roberta Walę (18 głosów 
„za”) i  Marka Rybarza (18 głosów 
„za”). Najważniejszym punktem inau-
guracyjnej sesji był jednak wybór sta-
rosty. Na to stanowisko został wybra-
ny Leszek Bizoń, który otrzymał 18 
głosów „za”. – Bardzo serdecznie dzię-
kuję za zaufanie jakim obdarzyła mnie 
Rada. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, 
ale też zdaje sobie sprawę, że jest to 
ogromna odpowiedzialność. Szczegól-
nie, gdy obejmuję funkcję po tak moż-
na powiedzieć – wybitnych starostach, 
jakimi byli Tadeusz Skatuła i  Ireneusz 
Serwotka. Od nich miałem okazję 
wiele się nauczyć. Za to im i  ówcze-
snym Zarządom bardzo serdecz-
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Barbórkowe święto szkoły
Tradycyjnie, w okolicach 4 grudnia, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śl. obchodzi Święto Szkoły, które jest wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkol-
nej, związanej z zawodem górnika.

nie dziękuję. Pragnę jednocześnie 
zapewnić, że dołożę wszelkich starań, 
aby sprostać zadaniom, które przede 
mną stoją – powiedział po wyborze 
nowy starosta, który przedstawił 
również propozycje kandydatów 
na członków zarządu. Wicestarostą 
został Tadeusz Skatuła 18 głosów 
za, a  członkami Zarządu: Korne-

lia Newy 18 głosów za, Krystyna 
Kuczera 17 głosów za i  Jan Zemło 
18 głosów za.
Skład Rady Powiatu Wodzisław-
skiego VI kadencji: Andreczko Miro-
sław, Ballarin Janusz, Bizoń Leszek, 
Glenc Renata, Górecka Jolanta,  Hawel 
Marek, Kiełkowska Gabriela, Krzyżak 
Adam, Kuczera Krystyna, Maćkowska 

Danuta, Marcol Roman, Newy Korne-
lia, Nowak Mirosław Krzysztof, Połed-
nik Barbara, Rduch-Kaszuba Joanna, 
Rybarz Marek, Serwotka Ireneusz, 
Skatuła Tadeusz, Sobala Piotr, Somer-
lik Czesława, Sosnecki Józef, Szurek 
Sławomir, Szymiczek Alojzy, Tomi-
czek Izabela, Wala Robert, Zalewski 
Ryszard, Zemło Jan.

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego to 
szkoła, której fundamentem i chlubą 
jest tradycja. –  Cieszę się, że tradycje 
górnicze są kultywowane w  tej szko-
le ze szczególną starannością. Cieszy 
również fakt, że niedawno podpisane 
zostały umowy stypendialne ufundo-
wane przez Polską Grupę Górniczą. 
Jest to ważny element, który pozwoli 

uczniom po zakończeniu edukacji na 
zatrudnienie i bezpieczny start w doro-
słe życie – mówi starosta Leszek 
Bizoń.
Podczas uroczystości nie zabrakło 
elementów urzeczywistniania tra-
dycji. Odbyła się ceremonia paso-
wania adeptów fachu górniczego 
– uczniów klas pierwszych, kształcą-
cych się w zawodzie technik górnic-

twa podziemnego, technik mecha-
tronik, technik elektryk, technik 
mechanik, technik automatyk oraz 
ślusarz, elektryk, operator obrabia-
rek CNC. Dokonując skoku przez skó-
rę, zostali pasowani szablą górniczą 
i symbolicznie włączeni do wspólno-
ty braci górniczej.
PCKZiU w  swoich działaniach łączy 
ową tradycję z  nowoczesnością 
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Korfantego wyremontowana
Zakończono modernizację ul. Korfantego w Radlinie. Udrożniono też ruch w obu kierunkach.

Za przebudowę trzystu sześćdzie-
sięcioometrowego odcinka tej jed-
nej z  najważniejszych i  najczęściej 
uczęszczanych dróg w  Radlinie 
odpowiadało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp.z  o.o. z  Raci-
borza, które w  przetargu złożyło 
najkorzystniejszą ofertę w  wysoko-
ści ok. 950 tys. zł.
Inwestycja obejmowała wzmocnie-
nie i wymianę nawierzchni jezdni na 
odcinku od DK 78 (ul. Rybnicka) do 
rejonu skrzyżowania z linia kolejową. 
W ramach robót została także wyre-
montowana kanalizacja deszczowa 
na odcinku 100 mb oraz chodnik 
o łącznej długości 360 mb.

i innowacyjnością. Potwierdza to 
wiceprezes zarządu do spraw pracy 
PGG Jerzy Janczewski. – Z  jednej 
strony mamy nowoczesną szkołę, 
a  z  drugiej strony pokazujemy mło-
dym ludziom tradycje górnicze, szacu-
nek do ciężkiego zawodu górniczego. 
Jest to bardzo ważne, żeby pokazać im 
na czym ten zawód polega, na jakich 
wartościach, na jakich tradycjach się 
opiera.

Święto szkoły było również oka-
zją do podpisania umowy patro-
nackiej z  firmą Capek Sp. z  o.o. ze 
Skrzyszowa. Umowa ta wzmacnia 
współpracę w  zakresie kształcenia 
uczniów w zawodach: technik auto-
matyk, technik mechatronik, technik 
mechanik, operator obrabiarek skra-
wających i  ślusarz. Władze Powiatu 
obecne na uroczystości miały okazję 
do wpisania się do szkolnej kroniki, 
a  także do zwiedzenia nowocze-
snych pracowni zawodowych.
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Będzie łatwiej uzyskać poradę prawną
Od nowego roku nieodpłatna pomoc prawna będzie 
udzielana każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświad-
czenie, że nie stać go na pomoc prawną na zasadach 
rynkowych, czyli na odpłatną pomoc prawną.

Główną intencją nowelizacji ustawy o  nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej było poprawie-
nie dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej. Do 
tej pory katalog osób, które mogły skorzystać z  takiej 
formy był katalogiem zamkniętym, ponieważ ustawa 
wskazywała konkretne kategorie osób, którym nieod-
płatna pomoc prawna mogła być udzielona. Nowa usta-
wa powoduje odwrócenie tego rozwiązania. Nieodpłat-
na pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto tej 
pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go 
na to, aby otrzymać pomoc prawną od radcy prawnego, 
adwokata lub prawnika na zasadach rynkowych.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Zgodnie z ustawą została wprowadzona nowa kategoria 
pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla 
osób w  trudnej sytuacji życiowej. To pomoc dla osób, 
które mają w  szczególności problemy z  zadłużeniem, 
z  kwestiami mieszkaniowymi, czy też z  zakresu zabez-
pieczenia społecznego. Celem nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego będzie podniesienie świadomości 
danej osoby o  przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie 
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym rów-
nież sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu 
działania oraz pomoc w jego realizacji.

Na terenie powiatu wodzisławskiego od stycznia 2019 
roku funkcjonować będą 4 punkty nieodpłatnych porad 
prawnych oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego.
Godziny pracy punktów zostały dostosowane dla klien-
tów tak, aby każda zainteresowana osoba mogła z porad 
skorzystać. Najdłuższy dyżur (przez 8 godzin codziennie) 
prowadzony będzie w Wodzisławiu Śląskim, gdyż w jed-
nej lokalizacji działają dwa punkty.
Punkty nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowane 
będą w:
– Wodzisławiu Śląskim – w Zespole Poradni Specjali-

stycznych przy ul. 26 Marca 164,
– Mszanie – w Urzędzie Gminy Mszana przy ul. 1 Maja 

81,
– Rydułtowach – w  Rydułtowskim Centrum Kultury 

przy ul. Strzelców Bytomskich 9a.

Ulica Letnia 
w Wodzisławiu Śl. 
po remoncie
Za kwotę ponad 260 tys. zł przebudowano kolejny odci-
nek ulicy Letniej w Wodzisławiu Śląskim. Remont prze-
prowadzono w partnerstwie z miastem Wodzisławiem 
Śląskim.
W  ramach inwestycji na  długości ponad dwustu trzy-
dziestu metrów wykonano nową konstrukcję jezdni 
wraz z  nawierzchnią  z  mieszanek mineralno-bitumicz-
nych oraz położono nowe krawężniki.

Natomiast punkty, w którym świadczone będzie nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie zlokalizowane 
będą w:
– Radlinie – w  Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 

Solskiego 15,
– Pszowie – w Urzędzie Miasta Pszowa przy ul. Pszow-

skiej 534.
Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich 
do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicz-
nie pod numerem telefonu 32 4120951 w  godzinach 
pracy Starostwa Powiatowego w  Wodzisławiu Śląskim. 
Pod tym numerem telefonu można również uzyskać 
informacje na temat harmonogramu działania poszcze-
gólnych punktów.
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Pomysłowe potrawy ze śledzia
Śląska Jesień Kulinarna to już tradycja w wodzisławskim „Ekonomiku”. Pod koniec listopada odbyła się kolejna 
odsłona tej imprezy, na którą przybyli młodzi kucharze z regionalnych szkół. Tym razem głównym składnikiem 
konkursowych potraw był śledź, który okazał się niemałym wyzwaniem dla uczestników.

Śląska Jesień Kulinarna w  tym roku 
odbyła się po raz ósmy. Dyrektor 
szkoły Maria Lach potwierdziła, 
że impreza wpisała się już na trwa-
łe w  kalendarium szkoły. – Początki 
tego konkursy wzięły się z poszukiwań 
naszych nauczycieli działań innowa-
cyjnych, prężnych, kreatywnych dla 
naszej młodzieży. Rozmiar i  popular-
ność konkursu zdecydowanie przero-
sła nasze oczekiwania. W poprzednich 
latach naszymi gośćmi były zaprzyjaź-
nione szkoły z Czech, Tczewa, czy Świ-
noujścia. W tym roku jest to 16 drużyn 
konkursowych.
Trzeba przyznać, że z  roku na rok 
poziom konkursu wzrasta wraz 
z wymaganiami, oczekiwaniami oraz 
ambicjami uczestników. W  kulinar-
nych potyczkach zmierzyły się druży-
ny z Wisły, Bielska – Białej, Jastrzębia, 
Rydułtów, Żor, Czerwionki – Lesz-
czyn, Ornontowic, Bierunia, Katowic 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Mar-
klowicach. Organizatorzy (Monika 
Guz-Wszołek i  Remigiusz Rączka) 
opisali Śląską Jesień Kulinarną jako 
okazję do gastronomicznej inspira-
cji oraz zaprezentowaniu talentów. 
Tematem przewodnim tej edycji był 
śledź. Dlaczego wybrano właśnie 
taki składnik? – W mojej rodzinie śledź 
zawsze grał ogromną rolę i  nie było 
żadnej rodzinnej imprezy, na której 
nie byłoby czegoś ze śledzia. Czy są to 
koreczki śledziowe, czy śledź w  cebuli 
albo śmietanie. To są moje ulubione 
potrawy. Młodzież ma w  tym roku 
trudne zadanie. Z  jednej strony mają 
śledzia, który nie jest prosty do obrób-
ki, bo ma ości, które trzeba wybierać 
pesetą. Do tego muszą zawrzeć ele-
ment śląski oraz nawiązać do kuchni 

międzywojennej – tłumaczy znany 
kucharz Remigiusz Rączka.
W  jury konkursu zasiedli Michał 
Panic (firma „Noriva”), Katarzyna 
Graczkowska (Restauracja „SPA 
Laskowo” w  Jankowicach), Leszek 
Florek (Restauracja „Rączka Gotuje” 

w  Wodzisławiu Śl.), Dominika Woch 
(Restauracja „InoWino” w  Rybniku, 
Kacper Luleczko (restauracja „Cyster-
ska” w  Rudach) oraz Pani Elżbieta 
Kaczmarek–Wija (nauczyciel ZSE).
Gotująca młodzież wykazała się nie-
samowitymi umiejętnościami, 
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Czego nie widać w drodze do sukcesu? 
Za nami seminarium dla firm
26 listopada w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie doradcze dla przedsiębiorców pod 
nazwą „Czego nie widać w drodze do sukcesu”.

prezentując różne odsłony dań 
ze śledziem w roli głównej. – Poziom 
był bardzo wysoki. To co przedstawiła 
młodzież było fantastyczne. Oni mieli 
miliony pomysłów na potrawy ze śle-
dzia. Aż im zazdroszczę tej kreatywno-
ści – powiedziała Dominka Woch, 
członkini komisji konkursowej.
W  konkursie najlepsi okazali się 
uczniowie z  Powiatowego Zespołu 
Szkół w  Bieruniu – Mateusz Twar-
doch oraz Bartosz Biernacki. Dru-
gie i  trzecie miejsce zajęła młodzież 
z  Zespóołu Szkół Ekonomicznych 
w  Wodzisławiu Śląskim – Patrycja 
Mandera i  Łukasz Skowron oraz 
Anna Elsner i Angelika Mitko.

W  spotkaniu, którego organizato-
rem był Powiatowy Urząd Pracy 
w  Wodzisławiu Śl., wzięło udział 
ponad 60 lokalnych przedsiębior-
ców. Mieli oni okazję do swobod-
nej wymiany myśli oraz spotkań 
z  ludźmi działającymi na różnych 
płaszczyznach i  w  różnych obsza-
rach rozwoju lokalnego. Konfe-
rencja była także impulsem do 
podejmowania działań w  kierun-
ku zdobywania nowych doświad-
czeń w  zakresie kształcenia usta-
wicznego, a  także do poszerzenia 
swojej wiedzy na temat różnych 
aspektów prowadzenia działal-
ności gospodarczej. O  tym czym 
jest networking mówił Krzysztof 
Dybiec, prezes Izby Gospodarczej 
w  Wodzisławiu Śl. Z  kolei Krzysz-
tof Pietrek z firmy Fourtka Design 
uczulał zebranych, zwłaszcza mikro 

i małych przedsiębiorców, na kwe-
stie wizerunku firm. Była też mowa 
o  wykorzystaniu Internetu w  dzia-
łalności gospodarczej, na  co zwra-
cał uwagę Robert Duda. Nato-
miast o  problemach dotyczących 

zarządzania w  organizacji mówiła 
Joanna Antonik (firma BoWażne) 
oraz Tomasz Markowski (firma 
Rubikon).
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Fajerwerki – wystrzałowo, a nie wybuchowo

Telepomoc odpowiedzią na potrzeby społeczne
Taki wniosek płynie z realizacji projektu Środowiskowy Interfejs Pomocowy. 11 grudnia w Powiatowym Cen-
trum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja podsumowująca działania oraz osiągnięcia 
w ramach projektu. Wzięli w niej udział m.in. uczestnicy projektu, personel, wolontariusze, mentorzy środowi-
skowi, darczyńcy oraz przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, a także przedstawiciele władz powiatowych.

Projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu Śląskim w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020. – Przez 22 miesiące uczest-
nicy projektu mieli możliwość wsparcia poprzez telepomoc 
oraz trzy punkty pobytu środowiskowego, gdzie brali udzia-
łu w zajęciach edukacyjnych, animacyjnych, grach i zaba-
wach. Wspomagane były osoby starsze wiekiem, niepełno-
sprawne, wykluczone społecznie – wyjaśnia Marek Koczy, 
koordynator projektu.
Jak mówi dyrektor PCPR Irena Obiegły głównym celem 
przedsięwzięcia było stworzenie realnych możliwości 
wsparcia i terapii osobom, które oczekiwały na wolne miej-
sca w ośrodkach wsparcia oraz warsztatach terapii zajęcio-
wej, jak również seniorom z terenu naszego powiatu.
Realizacja projektu opierała się o  bardzo szeroką 
współpracę ze środowiskiem lokalnym. Projekt prowa-
dzony był wspólnie z organizacjami pożytku publicz-
nego: Towarzystwem Miłośników Rydułtów, Stowarzy-
szeniem „Razem Na szybiku” oraz Kołem Terenowym 
Polskiego Związku Niewidomych. – W projekcie uczest-
niczyło 100 osób. Był stworzone również trzy środowisko-
we grupy wsparcia, gdzie łącznie 73 osoby objęto porad-
nictwem rodzinnym, opiekuńczym i  prawnym – mówi 
Marek Koczy.
Na terenie powiatu wodzisławskiego jest około 16,5 tys. 
osób niepełnosprawnych. Dlatego Powiat od początku 
swego istnienia rozwijał swoją bazę pomocy społecz-

nej i dysponuje obecnie jedną z lepiej rozwiniętych sie-
ci wsparcia społecznego w  województwie śląskim. Jak 
podkreśla starosta Leszek Bizoń, Powiat z myślą o oso-
bach niepełnosprawnych aplikuje o  środki zewnętrzne, 
dzięki którym realizuje projekty wspierające osoby wyklu-
czone i umożliwiające integrację społeczną czy reintegrację 
zawodową.

Widząc ogromne potrzeby kontynuacji działań, Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało kolejny 
projekt „Pokonajmy samotność – cieszmy się życiem”, 
który czeka na rozstrzygnięcie końcowe. W ramach tego 
przedsięwzięcia świadczone będą usługi teleopieki oraz 
usługi w formie dziennego domu pomocy. Obecnie trwa 
rekrutacja do projektu. Więcej informacji można znaleźć 
na naszej stronie www.powiatwodzislawski.pl 

Fajerwerki to materiał łatwopalny i  wybuchowy – 
o  wysokiej temperaturze palenia i  dużym polu rażenia 
w momencie wybuchu. To nie zabawka, którą można 
dać dziecku! Zwróć uwagę, że producent (nie bez przy-
czyny) wskazuje, iż fajerwerków mogą używać tylko oso-
by powyżej 18 roku życia.
Żeby fajerwerki i petardy stały się bezpieczną atrak-
cją, musisz pamiętać o kilku zasadach:
1. kupuj je w  sprawdzonych miejscach, by mieć pew-

ność, że były właściwie przechowywane i  nie są 
uszkodzone,

2. przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,
3. nie odpalaj ich w  rękach. Jest to przyczyną bardzo 

wielu poważnych urazów rąk. Jeżeli w  instrukcji jest 
napisane: „nie trzymać w ręku”, to nie trzymaj! Nawet, 
jeśli ktoś mówił, że nic mu się nie stało…

4. wypuszczaj je w otwartej przestrzeni,
5. nie odpalaj ich w pomieszczeniach zamkniętych; 
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Idą święta – jak i czy w ogóle można zwrócić 
niechciany prezent ?
Z okazji Mikołaja i Wigilii Świąt Bożego Narodzenia obdarowujemy naj-
bliższych świątecznymi prezentami. Zdarza się, że prezent jest nietrafio-
ny, np. zakupiono odzież w nieprawidłowym rozmiarze. Co wtedy? Czy 
możemy oddać niechciany prezent? To zależy gdzie dokonaliśmy zakupu!

Powszechnie znanym uprawnieniem 
kupującego o  statusie konsumen-
ta jest możliwość zwrotu towaru 
w ciągu 14 dni przy zawarciu umo-
wy na odległość. Po stronie kupują-
cych istnieją jednak liczne niedopo-
wiedzenia odnośnie tego kiedy ten 
termin można zastosować, od jakie-
go momentu go liczyć i  jakie skutki 

on wywiera.
Dlatego zacznijmy od rozgranicze-
nia towarów na dwie kategorie:
–  zakupionych w  tradycyjnym skle-
pie, oraz
–  zakupionych na odległość 
(np. przez internet, telefon) lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa (np.  na 
pokazie).

W pierwszym przypadku:
•	 Wbrew	 rozpowszechnionym	opi-
niom, nie istnieje żaden przepis, 
który umożliwiałby oddanie 
towaru sprzedawcy kupionego 
w  sklepie stacjonarnym. Przyję-
cie przez sprzedawcę zwrotu 

w  mieszkaniu odbiją się od ściany i  mogą zrobić 
komuś krzywdę (oparzyć, uszkodzić wzrok i słuch) lub 
doprowadzić do pożaru,

6. nie odpalaj ich w pobliżu drzew i domów oraz w miej-
scach narażonych na pożar, np. zakładach przemysło-
wych, portach lotniczych,

7. nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien,
8. po ich odpaleniu odsuń się na wskazaną w instrukcji 

odległość,
9. nie wbijaj fajerwerków w ziemię; sztuczne ognie lecą-

ce do góry, najlepiej odpalać, wkładając je do pustej, 
szklanej butelki,

10. nie wrzucaj petard i  fajerwerków w  miejsca, gdzie 
mogą znajdować się ludzie lub rzeczy łatwo zapalne,

11. przewiduj ich tor lotu i  miejsce upadku. Pamiętaj – 
fajerwerki i  petardy to otwarte źródła ognia, które 
mogą być przyczyną pożaru!

12. nie używaj ich, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających.

Dzieci są zawsze bardzo zainteresowane fajerwerkami 
i petardami. Zwróć uwagę na swoje dziecko! Nie pozwól 
mu odpalać wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bar-
dzo Cię o to prosi! Przypilnuj, by trzymało się z dala od 
miejsca odpalania fajerwerków. Na pociechę możesz dać 
mu dużo bezpieczniejsze zimne ognie, ale niech bawi się 
nimi zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.
Niech Sylwester lub inna uroczystość będą wystrza-
łowe, a nie wybuchowe!
źródło: www.straz.gov.pl
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niewadliwego towaru kupio-
nego w  sklepie stacjonarnym jest 
tylko i  wyłącznie przejawem jego 
dobrej woli. Dlatego, przed zaku-
pem warto dopytać sprzedawcę 
o  możliwość zwrotu towaru peł-
nowartościowego. Dobrze byłoby 
sporządzić umowę o zwrot towaru 
na piśmie dla celów dowodowych 
np. na odwrocie rachunku lub fak-
tury. Zdarza się, że w  niektórych 
dużych sklepach typu hipermar-
ket, może znajdować się regula-
min wewnętrzny ustalający  m.in. 
możliwość zwrotu/wymiany towa-
rów pod ściśle określonymi warun-
kami (np.  po okazaniu paragonu, 
w konkretnym terminie po zakupie, 
z metką lub w oryginalnym opako-
waniu, nie noszący śladów użytko-
wania). Pamiętajmy jednak, że nie 
wszystkie sklepy opracowały takie 
regulaminy!
W drugim przypadku:
•	 Po	 pierwsze,	 podkreślić	 należy,	
iż uprawnienie do odstąpienia od 
umowy i zwrotu towaru wynika z art. 
27 Ustawy o  prawach konsumenta, 
przez co dotyczy wyłącznie relacji, 
w której sprzedającym jest przedsię-
biorca, a kupującym konsument.
•	 Po	drugie,	powyższe	uprawnienie	
jest możliwe do zrealizowania bez 
wskazywania na jakiekolwiek wady 
nabytego towaru. Kupujący może 
odstąpić od umowy nie podając 
jakiejkolwiek przyczyny.
•	 Po	 trzecie,	 opisywane	 upraw-
nienie ma zastosowanie tylko do 
umów zawieranych na odległość 
tj. przede wszystkim przez inter-
net. Ustawodawca stwierdził, że 
skoro kupujący nie ma możliwo-
ści zapoznania się z  właściwościa-
mi przedmiotu sprzedaży tak jak 
w  normalnym sklepie (możliwość 
obejrzenia towaru, dotknięcia go, 
czasem wypróbowania), to koniecz-
ne jest ustanowienie terminu, 
w  którym będzie mógł zapoznać 

się z  towarem w sposób analogicz-
ny jak w sklepie. W razie stwierdze-
nia przez kupującego, że towar mu 
nie odpowiada, ma możliwość jego 
zwrotu. To właśnie dlatego, nie jest 
konieczne wykazywanie jakichkol-
wiek wad towaru, które miałyby 
uzasadniać zwrot.
•	 Po	 czwarte,	 skorzystanie	 z  opisy-
wanego uprawnienia jest możliwe 
również w  sytuacji, gdy otrzymana 
przez kupującego rzecz ma wady 
(jest uszkodzona, nie odpowiada 
opisowi sprzedawcy itp.). Wtedy 
jednak kupujący może skorzystać 
również z  przepisów dotyczących 
rękojmi. Pozwalają one na odzy-
skanie wszelkich poniesionych 
przez kupującego kosztów. Nato-
miast przy korzystaniu z art. 27 Usta-
wy o  prawach konsumenta, koszty 
związane z  transakcją są w  części 
ponoszone przez kupującego (art. 
33 i art 34 ust. 2 ustawy).
•	 Po	 piąte,	 termin	 na	 odstąpienie	
liczony jest od momentu otrzy-
mania przesyłki (art. 28 ustawy), 
przy czym kupujący może wysłać 
odstąpienie jeszcze przed otrzy-
maniem przesyłki. Oświadcze-
nie o  odstąpieniu najlepiej złożyć 
w  tradycyjnej formie (dokument 
opatrzony odręcznym podpisem 
przesłać listem poleconym, na 
adres sprzedawcy bądź adres wska-
zany w  regulaminie, zachowując 
dla siebie kopię – takie działanie 
zabezpiecza konsumentów w przy-
padku ewentualnych sporów). 
Oświadczenie musi zostać złożone 
w taki sposób, żeby sprzedawca się 
z nim zapoznał lub miał realną moż-
liwość zapoznania się z nim. Termin 
na odstąpienie w  pewnych przy-
padkach ulega wydłużeniu (art. 29 
ustawy).
Wzór przykładowego oświadczenia 
o  odstąpieniu od umowy zawar-
tej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa można znaleźć na 

oficjalnej stronie Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (https://
www.uokik.gov.pl/)
•	 Po	szóste,	odesłanie	towaru	sprze-
dawcy jest rzeczą zupełnie nieza-
leżną od złożonego oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy (art. 30 ust. 
2 ustawy). W  szczególności należy 
podkreślić, że nie jest konieczne 
równoczesne odesłanie rzeczy 
wraz z oświadczeniem o odstąpie-
niu. Co więcej, dla celów dowodo-
wych oświadczenie i towar najlepiej 
przesłać w  dwóch różnych przesył-
kach!
•	 Po	siódme,	ewentualne	uszkodze-
nie lub nadmierne zużycie rzeczy 
(np.  kupujący może przymierzyć 
buty, ale nie powinien ich normalnie 
użytkować), nie uniemożliwia odstą-
pienia od umowy na podstawie art. 
27 ustawy, ale powoduje zmniej-
szenie kwoty, którą sprzedawca jest 
zobowiązany zwrócić kupującemu. 
W praktyce jej wyliczenie może być 
trudne, niemniej jednak po stronie 
sprzedawcy istnieje w  tym zakresie 
roszczenie odszkodowawcze (art. 34 
ust. 4 ustawy).
Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodat-
kowe informacje dotyczące prawa 
do odstąpienia od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa lub 
na odległość zapraszamy do biura 
Rzecznika Konsumentów w  Wodzi-
sławiu Śląskim.

Adres biura:
44-300 Wodzisław Śląski 
ul. Pszowska 92a III piętro, 
pokój 326 (przy Zespole Szkół Tech-
nicznych)
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek 9.00 – 15.00
środa – biuro nie przyjmuje stron
czwartek 9.00 – 16.30
piątek – biuro nie przyjmuje stron
Kontakt:
tel: (32) 453 99 62
e-mail: prk@powiatwodzislawski.pl
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Budowlane ABC, czyli portal wyjaśniający 
procedury budowlane
Od paru miesięcy funkcjonuje praktyczny portal informacyjny dotyczący pro-
cedur budowlanych. Serwis https://budowlaneabc.gov.pl ma służyć pomocą 
w załatwieniu procedur budowlanych. Podstawowym założeniem strony jest 
zaprezentowanie i wyjaśnienie w prosty sposób zagadnień i koniecznych 
działań związanych z budownictwem.

Pomocna jest interaktywna wizuali-
zacja inwestycji, na której w sposób 
intuicyjny można sprawdzić jakie 
procedury wymagane są np.  przy 
zmianie sposobu użytkowania 
obiektu, czy wymianie okien i drzwi. 
Łącznie na budynku znajduje się 50 
aktywnych punktów, pod którymi 
każdy użytkownik znajdzie odpo-
wiedź na interesujące go kwestie 
związane z procesem budowlanym.
Zamieszczone na portalu wzory 
wniosków związanych z  procedura-
mi budowlanymi oraz przykłady ich 

uzupełnień pozwolą użytkownikowi 
otrzymać informacje oraz wsparcie 
przy rozpoczęciu samej procedury. 
Treści zamieszczone na portalu przy-
gotowano również dla specjalistów, 
takich jak architekci, inżynierowie 
budowlani czy producenci i  dystry-
butorzy wyrobów budowlanych.
Na stronie można znaleźć standardy 
projektowania budynków dla osób 
z  niepełnosprawnościami, porad-
niki związane z  wprowadzaniem 
na rynek wyrobów budowlanych, 
szeroko pojętą charakterystyką 

energetyczną budynków oraz kwa-
lifikacjami zawodowymi występują-
cymi w budownictwie i dziedzinach 
pokrewnych, kalkulator uzyskiwa-
nych współczynników przenika-
nia ciepła (Uc), kalkulator kosztów 
ogrzewania oraz kalkulator możli-
wych oszczędności wynikających 
z  zastosowania najpopularniejszych 
metod dociepleń. Jest też poradnik 
w  zakresie charakterystyki energe-
tycznej.

To nie metryka świadczy o pracy i zaangażowaniu
Szerokim echem w mediach odbija się kwestia wieku nowych członków zarządu powiatu. Wielokrotnie możemy 
przeczytać, że to osoby stare, nieudolne, emeryci.

Tymczasem przypomnijmy, że to 
mieszkańcy powiatu wodzisławskie-
go 21 października zdecydowali, kto 
będzie reprezentował ich interesy 
w  radzie powiatu. W  wyborach do 
Rady Powiatu Wodzisławskiego na 27 
miejsc startowało 211 kandydatów na 
radnych. Były to osoby w różnym wie-
ku, o  różnej płci, z  różnym doświad-
czeniem zawodowym i  wykształce-
niem. Co ważne, na listach wybor-
czych obok nazwiska do publicznej 
wiadomości podany był również wiek 
wszystkich kandydatów oraz miejsce 
zamieszkania. – Nie metryka świadczy 
o możliwościach człowieka, o jego pra-
cy i  zaangażowaniu. Przed powiatem 
poważne wyzwania. Żeby im sprostać 

trzeba postawić na ludzi doświadczo-
nych, a  jednocześnie pełnych werwy 
– mówi starosta Leszek Bizoń. Z kolei 
wicestarosta Tadeusz Skatuła podkre-
śla, że zarząd nie boi się podejmowa-
nia nowoczesnych rozwiązań. – Warto 
oceniać nas po czynach. Jestem przeko-
nany, że ten skład zarządu nie zawiedzie 
starosty, tylko spowoduje, że będziemy 
rozwijać powiat ku zadowoleniu miesz-
kańców.
W  polskim systemie wyborczym 
dostęp do pełnienia funkcji radnego 
jest otwarty niemal dla każdego miesz-
kańca danej jednostki samorządu 
terytorialnego. Ustawodawca przesą-
dził, że kandydatem na radnego może 
być osoba, która najpóźniej w  dniu 

głosowania kończy 18 lat. Ustawo-
dawca nie określił jednak górnej gra-
nicy wieku. Kandydatami na radnych 
mogą być zarówno osoby młode, jak 
również osoby ubiegające się o man-
dant na kolejną kadencję. Wiek kan-
dydata nie różnicuje w żaden sposób 
jego praw i obowiązków. Oznacza to, 
że takie same warunki kandydowania 
obowiązują 18-latka po raz pierwszy 
kandydującego do rady, jak i np. 60 – 
letniego kandydata ubiegającego się 
o mandat. Radnym jest bowiem osoba 
bliska danej wspólnocie, posiadająca 
poparcie jej członków. Ostatecznie to 
mieszkańcy naszego powiatu wybrali 
swoich reprezentantów i obdarzyli ich 
zaufaniem na kolejne 5 lat.
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Informacje na temat zimowego utrzymania dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim przed-
stawia informacje dotyczące zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w sezonie 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzi-
bą w Syryni administruje siecią dróg powiatowych o dłu-
gości 204,60  km zlokalizowanych na terenie czterech 
gmin miejskich oraz pięciu gmin wiejskich. Ze względu 
na organizację zimowego utrzymania dróg, zostały one 
podzielone na 6 rejonów utrzymania. Cztery z  nich są 
obsługiwane przez przedsiębiorców wyłonionych w try-
bie przetargu nieograniczonego, natomiast dwa – sprzę-
tem własnym PZD. W zimowym utrzymaniu dróg powia-
towych PZD będzie miał do dyspozycji łącznie 12 jedno-
stek sprzętowych, w tym zarówno opłużone samochody 
ciężarowe z piaskarko-solarkami, samochody ciężarowe 
z pługami, jak i ciągnik rolniczy z pługiem i posypywarką.
Standard utrzymania dróg został określony na podsta-
wie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z  dnia 
10 sierpnia 2006 r. Podział dróg ze względu na standard 
utrzymania przedstawia się następująco:
· standard II ZUD – sieć dróg powiatowych o  długości 
183,19 km,
· standard IV ZUD – sieć dróg powiatowych o długości 
21,41 km.
W  celu monitorowania sytuacji meteorologicznej oraz 
warunków na drogach Powiatowy Zarząd Dróg pro-
wadzi w swojej siedzibie całodobowe dyżury. Wszelkie 
komunikaty o utrudnieniach na drogach będą przekazy-
wane za pośrednictwem strony internetowej PZD oraz 
lokalnych środków masowego przekazu. Dodatkowo dla 
celów zimowego utrzymania dróg uruchomiono całodo-
bowe numery telefonów, pod którymi można zgłaszać 

interwencje oraz uzyskiwać informacje o warunkach na 
drogach:
· 32 451 76 07 wew. 25,
· 515 509 955.
Interwencje można przekazywać również za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, pod adresem utrzymanie.
drog@pzd-wodzislaw.pl.
Równocześnie Powiatowy Zarząd Dróg apeluje do 
kierowców o  współpracę z  drogowcami. W  szczegól-
ności chodzi o  przepuszczanie i  udzielanie pierwszeń-
stwa pojazdom zimowego utrzymania dróg. Zadaniem 
kierowców obsługujących sprzęt zimowego utrzyma-
nia dróg jest odśnieżanie i  zwalczanie śliskości jezdni. 
Pojazdy te, wyposażone w żółte, błyskowe oświetlenie 
ostrzegawcze mogą powodować chwilowe utrudnienia 
na drodze przez to że, poruszają się wolno i są szerokie, 
jednak zostawiają za sobą drogę odśnieżoną i bezpiecz-
niejszą. Problemem bywają też przypadki parkowania 
pojazdów na poboczach lub na jezdni w sposób unie-
możliwiający przejazd pługów odśnieżających drogi, 
dlatego PZD prosi kierowców o  nieblokowanie dróg 
w tym okresie.

Nowy chodnik przy ulicy Mszańskiej
Zakończyła się długo wyczekiwana przez miesz-
kańców budowa chodnika przy ulicy Mszań-
skiej. Inwestycja została zrealizowana w part-
nerstwie z Wodzisławiem Śląskim.

W sumie za prawie 900 tys. zł zostało wybudo-
wane około ćwierć kilometra nowego chodnika 
i  prawie pół kilometra kanalizacji deszczowej. 
Dodatkowo przebudowanych zostało ok. 180 m 
rowów. Wcześniej za prawie 150 tys. zł przebu-
dowano linię napowietrzną niskiego napięcia.
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Spora szansa na modernizację dwóch dróg 
powiatowych 
Przebudowa ul. Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy oraz modernizacja ul. Rymera w Radlinie to dwa projekty 
Powiatu Wodzisławskiego, które znalazły się na liście rankingowej Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z dużą szansą na dofinansowanie.

Wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe 
utrzymanie dróg i chodników powiatowych:

Kontakt do administratorów pozostałych dróg na terenie powiatu można znaleźć na stronie powiatu: 
www.powiatwodzislawski.pl

Przedmiot utrzymania Podmiot utrzymujący Podstawa prawna

Jezdnie na terenie gmin

Godów, Gorzyce, Lubomia, 
Marklowice, Mszana, Pszów, 
Rydułtowy, Wodzisław Śląski

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Syryni

Ustawa o drogach publicznych

Radlin Urząd Miasta Radlin 
ul. Rymera15 
44-310 Radlin

na mocy zawartego z Powiatem Wodzisławskim 
porozumienia

CHODNIKI na terenie gmin

Godów, Gorzyce, Lubomia, 
Wodzisław Śląski

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Syryni

Ustawa o drogach publicznych

Marklowice Urząd Gminy Marklowice 
ul. Wyzwolenia 71 
44-321 Marklowice

na mocy zawartego z Powiatem Wodzisławskim 
porozumienia

Mszana Urząd Gminy Mszana 
ul. 1 Maja 81 
44-325 Mszana

na mocy zawartego z Powiatem Wodzisławskim 
porozumienia

Pszów Urząd Miasta Pszów 
ul. Pszowska 534 
44-370 Pszów

na mocy zawartego z Powiatem Wodzisławskim 
porozumienia

Radlin Urząd Miasta Radlin 
ul. Rymera15 
44-310 Radlin

na mocy zawartego z Powiatem Wodzisławskim 
porozumienia

Rydułtowy Urząd Miasta Rydułtowy 
ul. Ofiar Terroru 41 
44-280 Rydułtowy

na mocy zawartego z Powiatem Wodzisławskim 
porozumienia

Wprawdzie nic jeszcze nie jest przesądzone, ponieważ 
ostateczną decyzję w  tej sprawie podejmie Minister 
Infrastruktury, lecz pozycja obu wniosków na liście 
rankingowej w  województwie pozwala mieć nadzie-
ję na pozytywne rozstrzygnięcie. Jeśli tak się stanie 
to w  przyszłym roku kompleksowo zmodernizowany 
zostanie około półtorakilometrowy odcinek ul. Raci-
borskiej w Gorzycach i Bełsznicy, a  także ponad kilo-
metrowy odcinek ul.  Rymera wraz z  chodnikiem po 
obu stronach drogi.
Zakres robót pierwszej inwestycji obejmuje wykonanie 

nowej konstrukcji drogi, chodników, budowę dwukie-
runkowej ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji 
deszczowej, 4 zatok autobusowych oraz skrzyżowań 
z  drogami gminnymi i  wewnętrznymi. Całkowity koszt 
zadania to ok. 8 mln zł.
W  przypadku drugiego zadania planowane jest wyko-
nanie nowej konstrukcji drogi, chodników oraz pobocza, 
a  także przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to ok. 4 mln zł.
Na obie inwestycje powiat może pozyskać z Programu 
około 5 milionów złotych.
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Prawie milion na wczesne wspomaganie 
rozwoju dzieci
Powiat Wodzisławski otrzyma prawie milion złotych na realizację rządowego programu „Za życiem”. Dzięki tym 
środkom w ciągu pięciu lat dzieci z terenu powiatu wodzisławskiego będą mogły korzystać z dodatkowych form 
wczesnego wspomagania rozwoju.
Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologicz-
no-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim, która została 
koordynatorem przedsięwzięcia. Do jej zadań należy 
udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dzieć-
mi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia 
niepełnosprawnością, aż do podjęcia nauki w szkołach, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 lat. W tym 

celu specjaliści z poradni, m.in. psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi, rehabilitanci itp. dokonują diagnozy dzieci, 
u  których rodzice podejrzewają konieczność wsparcia 
rozwoju.
Celem diagnozy jest wykluczenie lub określenie 
zagrożenia rodzajem niepełnosprawności, a  w  przy-
padku jej wykrycia – sporządzenie opinii  m.in. na 
temat potrzeb rozwojowych i  form pomocy. Rodzice 
mogą dzięki temu ubiegać się w  poradni o  objęcie 

dziecka specjalistyczną pomocą w ramach programu 
„Za życiem”.
Dzieci korzystające z  tego wsparcia realizują w  tygo-
dniu od 1 do 2 godzin zajęć terapeutycznych w zależ-
ności od możliwości psychofizycznych. Obecnie z  tej 
formy pomocy korzysta 67 dzieci. Rodzicom z  kolei 
udzielane są porady oraz wsparcie psychologiczne 

ukierunkowane na radzenie sobie z potrzebami dziec-
ka. Co ciekawe, aby ułatwić rodzicom możliwość korzy-
stania z terapii Poradnia czynna jest także w soboty.
Tygodniowo w ramach projektu realizowanych jest 108 
godzin zajęć terapeutycznych, w  tym 61 w  siedzibie 
Poradni przy ul. Mendego 3 oraz 47 w Branżowej Szkole 
I stopnia w Radlinie. Są to m.in. zajęcia psychologiczne, 
pedagogiczne, logopedyczne, zabiegi rehabilitacyjne 
oraz terapia integracji sensorycznej.
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Ważna informacja PFRON dla gmin i NGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż 19 listopada 2018 r. Zarząd Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe 
obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą 
realizowane w 2019 roku:
1. Obszar B – likwidacja barier w  urzędach, placów-

kach edukacyjnych lub środowiskowych domach 
samopomocy w zakresie umożliwienia osobom nie-
pełnosprawnym poruszania się i  komunikowania 
(w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed 
dniem 01.01.1995 r.) – powiaty lub podmioty, które 
prowadzą placówki edukacyjne lub środowisko-
we domy samopomocy;

2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób 
prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarzą-
dowe;

3. Obszar D – likwidacja barier transportowych – pla-
cówki służące rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych prowadzone przez organizacje pozarzą-
dowe, gminy, powiaty/jednostki prowadzące 
warsztaty terapii zajęciowej;

4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu 
własnego w  projektach dotyczących aktywizacji i/
lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, 
powiaty oraz organizacje pozarządowe;

5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej 
– jednostki samorządu terytorialnego lub orga-
nizacje pozarządowe;

6. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algoryt-
mem dodatkowych środków na finansowanie zadań 
ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych – powiaty.

Terminy i miejsca składania wniosków:
1. Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F 

i G programu trwa do 31 stycznia 2019 r. Projekto-
dawca składa wniosek w  siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzie w Wodzisławiu Śląskim.

2. Nabór wniosków dla adresatów obszaru E progra-
mu trwa do 31 października 2019 r. Projektodaw-
ca składa wniosek bezpośrednio do właściwego 
Oddziału PFRON, zgodnie z „Zasadami dotyczący-
mi wyboru, dofinansowania i  rozliczania projektów 
dotyczących obszaru E”.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie 
www.pfron.org.pl 

w zakładce Programy i zadania PFRON.

Wszelkie pytania można kierować do pracowników 
Zespołu Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych 
oraz Wsparcia Uchodźców PCPR pod numerem telefonu 
32 455 14 30 wew. 53 lub 31.
Zapraszamy do udziału w  programie. Dru-
ki wniosków można pobrać na stronie www.
powiatwodzislawski.pl
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Czujka – mała inwestycja 
w duże bezpieczeństwo
Jak co roku, Państwowa Straż Pożarna w okresie jesienno-zimowym prowadzi kampanię edukacyjno-informa-
cyjną dotyczącą zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla, potocznie zwanym „czadem”. Tegoroczna 
edycja, którą patronatem objęła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej nosi nazwę „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa! ” i jest ogólnopolską akcją prewencyjną odnoszącą się do zagrożeń pożarowych 
w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Jednocześnie nawiązuje do tematu zaczadzeń, promując ideę 
zakupu czujnika tlenku węgla lub dymu przez mieszkańców bloków jak również domów jednorodzinnych.

Na stronach internetowych Komend Powiatowych oraz 
Miejskich Państwowych Straży Pożarnych pojawiły się 
szczegóły kampanii wraz z  wieloma wskazówkami dla 
mieszkańców odnośnie najczęstszych przyczyn zacza-
dzenia oraz profilaktyki zmniejszającej ryzyko zatruć 
tlenkiem węgla. Ze zgromadzonych przez twórców 
materiałów edukacyjnych można wyczytać m.in. o prze-
prowadzonych na potrzeby akcji badaniach, wskazują-
cych na to, że pomimo wielu kampanii informacyjnych 
nadal co czwarty Polak uważa, że czad można rozpoznać 
po zapachu lub dymie. Co więcej, wiele osób kojarzy tle-
nek węgla jedynie z piecykami gazowymi montowanymi 
w budynkach wielorodzinnych, bagatelizując pozostałe 

źródła czadu, takie jak nieszczelny przewód kominowy, 
zaniedbywanie obowiązku czyszczenia przewodów 
kominowych czy niezachowanie minimalnej cyrkulacji 
powietrza w domu podczas wymiany drzwi i okien na 
nowe, o  zwiększonym standardzie szczelności. Często 
brak podstawowej wiedzy na temat źródeł emisji tlenku 
węgla, jak również lekceważenie pierwszych objawów 
zatrucia takich jak osłabienie, zawroty głowy, przyśpie-
szone tętno, duszność czy senność, mogą doprowadzić 
do tragedii. Tylko w zeszłym sezonie grzewczym na prze-
łomie roku 2017/2018 doszło na terenie woj. śląskiego do 
858 przypadków zatruć tlenkiem węgla, natomiast przez 
ostatnie 5 lat na terenie powiatu wodzisławskiego odno-
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Patronat nad „Szlachetną Paczkę” 
objął starosta Leszek Bizoń. Starali-
śmy się zapewnić rodzinie wszystkie 
produkty, o które prosiła. Za zebrane 
pieniądze udało się kupić między 
innymi: kuchenkę gazowo-elek-
tryczną, 4 tony opału, produkty spo-
żywcze, środki piorące i czyszczące, 
kosmetyki, środki do higieny, ciepłe 
kapcie na zimę. Oprócz tego została 
też zakupiona torebka dla Pani Marii 
oraz piżama dla Pana Krzysztofa. 
Łączna wartość wszystkich produk-
tów wyniosła ponad 4 tys. zł.
Udało się zapakować 8 paczek, któ-
re wraz z  piecem i  opałem zostały 
przekazane potrzebującej rodzi-
nie. W  imieniu starosty, dziękujemy 
wszystkim pracownikom Starostwa 
oraz radnym Powiatu Wodzisław-
skiego, którzy zaangażowali się 

w akcję oraz przekazali datki. Mamy 
nadzieję, że w  kolejnych latach uda 
się wesprzeć więcej potrzebujących 
rodzin i  zapewnić im wszelkie nie-

zbędne produkty. Obdarowanej 
rodzinie życzymy zdrowych i spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia!

towano 91 zdarzeń związanych z czadem, w których 
poszkodowanych było łącznie 49 osób.
Chcąc uniknąć zaczadzenia, radzimy, aby zapoznać się 
z  materiałami edukacyjno-informacyjnymi oraz pamię-
tać, że sami również możemy zapobiegać ryzyku zacza-
dzenia poprzez stosowanie się do następujących reguł: 
systematyczne czyszczenie przewodów kominowych 
oraz wykonywanie przeglądów technicznych pod 
kątem wykrycia nieszczelności; użytkowanie wyłącznie 
sprawnych technicznie urządzeń grzewczych zgod-
nie z  instrukcją obsługi; nie zasłanianie kratek wentyla-
cyjnych oraz otworów urządzeń grzewczych, a także 
sprawdzenie wentylacji w  przypadku wymiany okien 
na nowe. Ponadto Państwowa Straż Pożarna rekomen-
duje inwestycję w  urządzenia wykrywające obecność 
tlenku węgla lub dymu dla zwiększenia poziomu bez-

pieczeństwa swojego i bliskich. Właściwy montaż czujki 
to jednak nie wszystko, pamiętać należy o eksploatacji 
urządzenia zgodnie z instrukcją oraz o właściwej reakcji 
w  momencie uruchomienia alarmu przez urządzenie. 
W takim przypadku należy jak najszybciej przewietrzyć 
mieszkanie i wraz z pozostałymi mieszkańcami opuścić 
budynek, a  w  przypadku wystąpienia objawów zatru-
cia opisanych powyżej zasięgnąć porady lekarza oraz 
wezwać Straż Pożarną (nr tel. 998 lub 112).
Więcej informacji na temat kampanii „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa! ” można znaleźć na stronach 
internetowych:

www.straz.wodzislaw.pl
www.katowice.kwpsp.gov.pl

www.straz.gov.pl

Starostwo po raz kolejny wsparło 
„Szlachetną paczkę”
Akcja charytatywna „Szlachetna Paczka” po raz siódmy została wsparta przez pracowników starostwa oraz rad-
nych powiatowych. W tym roku wspieraliśmy panią Marię i jej niepełnosprawnego umysłowo syna Krzysztofa. 
Największą potrzebą rodziny był piec, który miał umożliwić pani Marii gotowanie i pieczenie – jej pasje, które 
są szansą na zarobek. Dzięki zebranym środkom udało się zakupić ten sprzęt oraz wiele innych niezbędnych 
produktów.
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Szachiści walczyli 
o Mistrzostwo Powiatu
Ponad 50 zawodników w różnym wieku zmierzyło się 
w VIII Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Wodzi-
sławskiego w Szachach. Turniej odbyły się 8 grudnia 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
Śląskim.

Wśród uczestników byli zarówno początkujący szachi-
ści, jak i „weterani”, którzy swoją przygodę z szachami 
rozpoczynali kilkadziesiąt lat temu. Najmłodsi uczestni-
cy mieli po 6 lat, zaś najstarsi – 71. Przy szachownicach 
zasiadło w  sumie 54 zawodników reprezentujących 
kluby szachowe m.in. z Dąbrowy Górniczej, Jastrzębia 
Zdroju, Rydułtów, Marklowic, Wodzisławia Śl., Gliwic, 
Rybnika. Sędzią głównym Mistrzostw był, podobnie 
jak w  latach poprzednich Jacek Stebel. Zawodników 
przywitał dyrektor II LO w  Wodzisławiu Śląskim Woj-
ciech Komorek. Sportowe zmagania trwały ponad 6 
godzin. Zwycięzcom pogratulował oraz wręczył nagro-
dy Jan Zemło – Członek Zarządu Powiatu Wodzisław-
skiego.

A  oto lista zwycięzców w  poszczególnych kategoriach 
wiekowych:
Rocznik 2000 i starsi
1. Rafał Tymrakiewicz
2. Maciej Kołoczek
3. Kacper Bilczewski

Rocznik 2001-2004
1. Mikołaj Polczyk
2. Adam Radecki
3. Tomasz Gałuszka

Rocznik 2005-2008
1. Krzysztof Ciepły
2. Hanna Bugaj
3. Paweł Kotula

Rocznik 2009 i młodsi
1. Alicja Wojs
2. Marek Karwot
3. Nikodem Rózga

Najlepszy zawodnik 
Turnieju: 
Rafał Tymrakiewicz
Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy!
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Mikołajkowa 
„Kraina 
Lodu” 
w ZPSWR
Tegoroczne Mikołajki w Zespo-
le Placówek Szkolno-Wycho-
wawc zo -Rewalidac y jnyc h 
w  Wodzisławiu Śląskim były 
wyjątkowe. Szkoła zabrała 
swoich uczniów i wychowanków 
w podróż po mroźnej „Krainie 
Lodu”. W nawiązaniu do bajki 
Disney’a o tym samym tytule, 
dzieci wrzucały do studni serca 
skute lodem. Później otrzyma-
ły w nagrodę upominki od św. 
Mikołaja.

Mikołajki to tradycyjne święto, 
jednak w  tym roku w  ZPSWR 
było obchodzone w  wyjątko-
wo oryginalny sposób. Szkoła 
zamieniła się w  magiczną „Kra-
inę Lodu”. Oprócz wspaniałego 
wystroju, który w pełni odzwier-
ciedlał mroźną krainę, nie zabra-
kło bajkowych postaci. Pojawiły 
się dwa bałwanki- stateczny 
Olaf i  niesforny Olafek, które 
zamieniły się w  pomocników 
św. Mikołaja. Atrakcje czekały 
zarówno na małe, jak i  te nieco 
większe dzieci. Mikołaj rozdawał 
prezenty od rana do późnego 
wieczora. Każdy odwiedzający 
ZPSWR załapał się na upomi-
nek. Na Mikołajkach pojawili się 
również przedstawiciele Powia-
tu Wodzisławskiego – starosta 
Leszek Bizoń oraz naczelnik 
Wydziału Oświaty – Katarzyna 
Zöllner-Solowska.
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Powiatowe Mikołajki w Śnieżnej Krainie
Mikołajka i kotek Gapcio wyruszyli 
do Śnieżnej Krainy, aby sporządzić 
magiczny eliksir zdrowia dla chore-
go św. Mikołaja. Ta teatralna opo-
wieść przepleciona wyjątkowymi 
konkursami i  zabawami była nie-
zwykłym widowiskiem dla dzieci 
uczestniczących w  Powiatowych 
Mikołajkach.
Tegoroczna impreza odbyła się 10 
grudnia w  Wiejskim Domu Kultury 
w Nieboczowach. W spotkaniu wzię-
ło udział ponad 150 dzieci z Wodzi-
sławia Śl., Godowa, Gorzyc, Lubo-
mi, Mszany, Marklowic, Radlina 
i  Pszowa (wskazanych przez miej-
scowe ośrodki pomocy społecznej), 
a także zaproszeni goście, m.in. wła-
dze gmin i powiatu oraz kierownicy 
placówek pomocy społecznej.
Dla uczestników spotkania został 
przygotowany poczęstunek oraz 
gorąca pizza. Dzieci zajadały się 
cukierkami oraz ciasteczkami, któ-
re w  dużej ilości znajdowały się na 
stołach. Miały również okazję wystę-
pować na scenie razem z  aktorami, 
a  wszystko to w  towarzystwie feno-
menalnych efektów specjalnych: 
sztucznego dymu i  wystrzałowego 
konfetti. Na koniec spotkania wszyst-
kie dzieci otrzymały świąteczne pacz-
ki od Św. Mikołaja, któremu pomagał 
starosta Leszek Bizoń.


