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Prof. Buzek w Wodzisławiu Śl. 
o Europie i młodzieży
Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie przewod-
niczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Prze-
wodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek spotkał się 
z samorządowcami powiatu wodzisławskiego. Odwiedził też młodzież uczest-
niczącą w Międzynarodowym Konkursie Językowym zorganizowanym pod jego 
patronatem przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 
Śląskim.

Spotkanie odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w  Wodzisławiu Śl. Na wspólne zaproszenie 
starosty Leszka Bizonia i  prezydenta miasta Wodzisła-
wia Śl. Mieczysława Kiecy wzięli w nim udział samorzą-
dowcy, urzędnicy i  przedstawiciele samorządu gospo-
darczego z terenu całego powiatu. Powiat poza starostą 
reprezentował również wicestarosta Tadeusz Skatuła
oraz członkinie zarządu Krystyna Kuczera i  Korne-
lia Newy. Mowa była bowiem o  przyszłym budżecie 
unijnym.

Jerzy Buzek opowiadał o swojej działalności w Komisji Jerzy Buzek opowiadał o swojej działalności w Komisji Jerzy Buzek
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Euro-
pejskiego. Mówił też o planach Brukseli dotyczących przy-
szłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Zgodnie 
z nimi aż czterokrotnie ma wzrosnąć wartość środków na 
politykę senioralną. Ważną pozycją będzie również rewi-
talizacja miast i miejscowości oraz na międzynarodową 
wymianę młodzieży. Mniejszy natomiast nacisk zostanie 
położony na inwestycje i rolnictwo. Pojawiły się też nowe 
priorytety, jak wsparcie krajów strefy Euro oraz krajów do 
niej aspirujących.
Prof. Buzek podkreślał rolę młodych ludzi w budowaniu 

kraju i Europy. Poinformował, że chciałby, aby w trakcie 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w  Katowicach 
zorganizować „Forum Młodzieży”, do udziału w którym 
namawia też szkoły i samorządy z terenu powiatu. Przy 
okazji były premier poinformował, że niezależnie od 
Międzynarodowego Konkursu Językowego zorgani-
zowanego przez PODN, ufundował dla uzdolnionego 
ucznia/uczennicy z  powiatu wyjazd edukacyjny na 
Oksford.
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Ulica Mszańska w Wodzisławiu Śl. 
i Turska w Mszanie 
z szansą na przebudowę
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu 20 marca zdecydował o zgłoszeniu 
wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie” do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Według wstępnych szacunków inwestycja może koszto-
wać około osiem milionów złotych. Zakres planowanej 
inwestycji obejmuje kompletną modernizację odcinka 
od skrzyżowania ul. Mszańskiej z Czarnieckiego w Wodzi-
sławiu Śl. do  skrzyżowania ul. Turskiej z  Skrzyszowską 
w Mszanie.
Z  uwagi na długi okres weryfikacji wniosków, w  przy-
padku uzyskania dofinansowania, prace związane z prze-
budową mogą się rozpocząć w  2020 roku. Z  tego też 
powodu, a  także by zwiększyć szanse na pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację inwestycji, zarząd 
powiatu zamierza również zgłosić wniosek o  dofinanso-

wanie przebudowy do Funduszu Dróg Samorządowych.
To jednak nie jedyne duże inwestycje drogowe plano-
wane przez starostę Leszka Bizonia i  zarząd powiatu. 
Ciągle na zatwierdzenie oczekuje lista inwestycji zgłoszo-
nych do  dofinansowania w  ramach „Programu rozwoju 
gminnej i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”, na której ze sporą szansą na dofinansowanie 
znajdują się: przebudowa części ul. Raciborskiej w Gorzy-
cach i Bełsznicy, a także ul. Rymera w Radlinie. W planie 
jest również zgłoszenie wniosku o  dofinansowanie do 
Funduszu Dróg Samorządowych kolejnego odcinka 
ul. Raciborskiej.

Starosta w zarządzie Subregionu
Na Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wybrano 
nowe władz stowarzyszenia. Na kolejną dwuipółletnią kadencję członkiem zarządu został starosta wodzisławski 
Leszek Bizoń.
W  posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego brało udział 27 
delegatów – starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, 
reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego 
z  południowo-zachodniej części woj. śląskiego. Nowymi 
przewodniczącymi związku wybranymi na dwuipółlet-
nią kadencję zostali Mieczysław Kieca, Prezydent Miasta 
Wodzisławia Śląskiego oraz Piotr Kuczera Prezydent 
Miasta Rybnika. Członkami Zarządu Związku zostali:
Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju,
Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,
Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia 
Śląskiego,
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika,
Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza,
Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego.
Komisję rewizyjna tworzą:
Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice,
Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza,
Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin.

Poza przeprowadzeniem wyborów, członkom stowarzy-
szenia przybliżono założenia Rządowego Programu STOP 
SMOG. Zgromadzenie Ogólne zdecydowało jednocze-
śnie o  przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Nie truj 
sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na 
rzecz ograniczania niskiej emisji” w  ramach działania 4.1. 
Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje eduka-
cyjno-informacyjne, w  tym przedsięwzięcia związane 
z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach.

info i foto. dzięki uprzejmości ZGiPSZWŚl.; oprac. BKI
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Poradnia w Wodzisławiu Śląskim ma już 50 lat
Z tej okazji w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. odbyła się kon-
ferencja jubileuszowa.
Wydarzenie zgromadziło wielu przyjaciół Poradni. Wśród 
nich była poseł Teresa Glenc, samorządowcy z  Radlina, 
Pszowa, Marklowic i Rydułtów, dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych, przedstawicieli instytucji współpracujących 
z poradnią, zwłaszcza pomocy społecznej, byli dyrektorzy 
oraz pracownicy placówki. Zebrani podkreślali, jak ważna 
jest rola poradni, która oferuje szeroki zakres zajęć i usług 
dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli z  całego 
powiatu.
Starosta Leszek Bizoń powiedział, że spośród wszystkich 
powiatowych placówek oświatowych Poradnia jest wyjąt-
kowa i  niepowtarzalna. – To placówka, która z  młodymi 
ludźmi i  ich rodzinami pracuje na nieco innych obszarach 
i  płaszczyznach niż szkoły, ale ciągle jako cel nadrzędny ma 
dobro dziecka. Gratuluję więc wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do tego, że Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. nadal tętni życiem i stale się 
rozwija. W sposób szczególny gratuluję obecnej Pani Dyrektor 
i jej wszystkim poprzednikom, a także całemu gronu pracow-
ników pedagogicznych i  administracyjnych, którym dziękuję 
za codzienną pracę wkładaną w  wychowywanie młodego 
pokolenia. Wraz z gratulacjami i życzeniami starosta przeka-
zał wspólnie z Kornelią Newy, członkinią zarządu powiatu Kornelią Newy, członkinią zarządu powiatu Kornelią Newy
odpowiedzialną za oświatę, na ręce dyrektor Teresy Jaku-
biak symboliczny czek o wartości 5000 zł na doposażenie biak symboliczny czek o wartości 5000 zł na doposażenie biak
bazy placówki.

Konferencja była okazją również do przybliżenia histo-
rii placówki, którą przedstawił dr  Mieczysław Chęciek, 
dyrektor Poradni w latach 1975-2002. Z kolei obecna dyrek-dyrektor Poradni w latach 1975-2002. Z kolei obecna dyrek-dyrektor Poradni w latach 1975-2002. Z kolei obecna dyrek

tor Teresa Jakubiak mówiła o  jej aktualnych zadaniach. 
Zaprezentowała najważniejsze obszary działania, takie jak 
diagnoza, orzecznictwo, różne rodzaje poradnictwa i tera-
pii, a  także ciekawe i  nowatorskie przedsięwzięcia, które 
realizuje PPP. W trakcie konferencji odbyła się także projek-realizuje PPP. W trakcie konferencji odbyła się także projek-realizuje PPP. W trakcie konferencji odbyła się także projek
cja filmu jubileuszowego o działalności poradni.

Z KART HITORII PORADNI
Pierwsza poradnia wychowawczo-
-zawodowa na Śląsku uruchomiła 
swoją działalność w  Katowicach 
1  września 1966 roku i  przyjęła 
nazwę jako Wojewódzka Poradnia 
Wychowawczo-Zawodowa, któ-
rej zaczęły podlegać pod wzglę-
dem merytorycznym tworzące się 
w  terenie powiatowe poradnie 
wychowawczo-zawodowe.
Orzeczeniem organizacyjnym 
Wydziału Oświaty Powiatowej Rady 
Narodowej w  Wodzisławiu Śląskim 
i  decyzją Kuratorium Okręgu Szkol-
nego w  Katowicach powołano do 
życia z  dniem 1 września 1968 roku 
Poradnię Wychowawczo-Zawodową 
w Wodzisławiu Śląskim. Poradnia jako 

placówka oświatowo-wychowaw-
cza typu specjalnego objęła swoją 
działalnością dzieci i  młodzież od 6 
– 16. roku życia. Do jej zadań nale-
żała  m.in. pomoc placówkom oświa-
towym w  rozwiązywaniu trudności 
wychowawczych, wykrywanie przy-

czyn niepowodzeń w nauce, właściwe 
kierowanie młodzieży do szkół zawo-
dowych i na wyższe uczelnie, popula-
ryzacja wiedzy psychologicznej.
Organizatorem Poradni i  jej pierw-
szym dyrektorem był pedagog 
mgr  Stanisław Czech. Prowadził 
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Wesprzyj szpital 1% podatku
Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zachęca do wsparcia 
działalności Szpitala poprzez przekazanie 1% odpisu od podatku PIT.

Poradnię w  latach 1968-1974. Jego 
niesamowita pasja zawodowa, 
wiedza pedagogiczno-psycholo-
giczna, pozwoliły w  szybkim tempie 
pozyskać do pracy grono psycho-
logów, pedagogów, a  później także 
logopedów. Pomimo trudności loka-
lowych, zatrudniani sukcesywnie 
specjaliści nie tracili energii zawo-
dowej, realizując wiele statutowych 
działań bezpośrednio w  przedszko-
lach, szkołach i innych placówkach.
Dr  Mieczysław Chęciek obejmując 
funkcję dyrektora Poradni w 1975 roku 
w pełni kontynuował dzieło swojego 
poprzednika, mgr Stanisława Czecha. 
Funkcję tę pełnił do 2002 roku. Razem 
z  powołaną na stanowisko zastępcy 
dyrektora, mgr  Alicją Kominek, 
pedagogiem starali się, aby Porad-
nia Wodzisławska funkcjonowała 
na wysokim poziomie merytorycz-
nym, co przekładało się na zdoby-
wanie przez pedagogów i  psycho-
logów oraz logopedów najnowszej 
wiedzy fachowej i dzieleniu się nią na 
różnorodnych konferencjach i warsz-
tatach szkoleniowych regionalnych, 
czy też o  zasięgu ogólnopolskim 
oraz światowym. Z  dniem 1 wrze-
śnia 1993 roku na mocy Rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
poradnie wychowawczo-zawodowe 
zostały przekształcone w  poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne.
Obecny dyrektor, mgr  Teresa Jaku-
biak- prowadzi Poradnię od 2002 
roku. W  2008 roku ważnym wyda-
rzeniem w  trakcie jej kadencji, była 
zmiana lokalowa (nowa siedziba 
i  zagospodarowanie dla potrzeb 
poradni części budynku przy ulicy 
Mendego  3,  a  także zmiana zadań 
statutowych placówki, która nastąpiła 

w  2010 roku. W  oparciu o  rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z  dnia 17 listopada 2010 roku celem 
działania Zespołu Poradni było udzie-
lanie pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej oraz pomocy w  wyborze 
kierunku kształcenia i zawodu, a także 
udzielanie rodzicom i  nauczycielom 
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej związanej z  wychowaniem 
i kształceniem dzieci i młodzieży.
Kolejna zmiana (Rozporządzenie MEN 
z  dnia 13 lutego 2013 roku) wyzna-
czyła zadania obowiązujące do dziś. 
Do zadań poradni należy w  szcze-
gólności: diagnozowanie dzieci 
i  młodzieży, udzielanie bezpośred-
niej pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej, realizowanie zadań profi-
laktycznych oraz wspierających 
wychowawczą i  edukacyjną funkcję 
przedszkola, szkoły i placówki, w tym 
wspieranie nauczycieli w  rozwiązy-
waniu problemów dydaktycznych 
i  wychowawczych, a  także organi-

zowanie i  prowadzenie wspoma-
gania przedszkoli, szkół i  placówek 
w  zakresie realizacji zadań dydak-  zakresie realizacji zadań dydak-  zakresie realizacji zadań dydak
tycznych, wychowawczych i  opie-
kuńczych. Przy realizacji tak ogrom-
nych i wielorakich zadań szczególnie 
istotne dla obecnego dyrektora było 
poszerzanie kadry o kolejnych specja-
listów i  dbałość o  stałe podnosze-
nie ich kwalifikacji. Zespół Poradni 
dziś tworzą psycholodzy, pedago-
dzy, oligofrenopedagodzy, surdope-
dagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi, 
neurologopedzi, doradcy zawodowi, 
rehabilitanci i  terapeuci. Pracownicy 
pedagogiczni pracują w  następują-
cych Zespołach pomocowych: wspie-
ranie rozwoju małego dziecka, trud-
ności w  uczeniu się, predyspozycji 
i  uzdolnień, pomocy psychologicz-
nej, doradztwa edukacyjno-zawodo-
wego i  trudności wychowawczych. 
Z  każdym rokiem znacznie wzra-
sta liczba chętnych do skorzystania 
z pomocy poradni.

Odpisu można dokonać na numer KRS 0000093395, dopisując cel szczegółowy Szpital w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach.
Środki pozyskane w ramach odpisu 1% od podatku PIT gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia Narodowy 
Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach, z którym PPZOZ zawarł porozumienie o współpracy.
Za udzielone wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na doposażenie oddziałów szpitalnych w  niezbędny 
sprzęt i aparaturę medyczną, dyrekcja składa serdeczne podziękowania.
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Uwaga – remonty i zmiany w organizacji ruchu!
Ze względu na remonty i budowy kanalizacji, nastąpiły zmiany w organizacji ruchu na ulicy Dworcowej w Łaziskach, 
Wodzisławskiej w Turzy Śląskiej, Wąwozowej w Krostoszowicach oraz Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl.

W przypadku ul. Wodzisławskiej w Turzy Śląskiej droga na 
odcinku objętym robotami została zamknięta dla ruchu. 
Prace związane z  remontem obejmują odcinek drogi od 
skrzyżowania z ulicą Graniczną w Turzy Śląskiej do wjazdu 
do siedziby firmy DIG Świtała Sp. z o.o. w Łaziskach. Pole-
gają na stabilizacji gruntu, wymianie podbudowy i wyko-
naniu nowej nawierzchni na odcinku około 800 m. Za prze-
budowę odpowiada Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z Raciborza. Z uwagi na technologię robót nie 
ma możliwości prowadzenia prac przy utrzymaniu ruchu 
kołowego. W związku z tym od Turzy Śląskiej (rejon skrzy-
żowania z  ulicą Kościuszki) jak i  od Łazisk (skrzyżowanie 
z  ulicą Powstańców Śląskich) zostało zastosowane ozna-
kowanie informujące kierowców o braku możliwości prze-
jazdu. Wykonawca planuje zakończyć roboty z  końcem 
czerwca 2019 r.
W  związku z  budową kanalizacji sanitarnej zmieniona 
została organizacja ruchu na ulicy Wąwozowej w Krosto-
szowicach. Droga na odcinku objętym robotami została 
również zamknięta dla ruchu. Za prowadzenie robót 
odpowiada przedsiębiorstwo BUDEXIM Sp. z  o.o. 
z  Rybnika. W  związku z  zamknięciem drogi dla ruchu 
na powiatowych liniach komunikacyjnych nr 37 i 38 do 
odwołania nie będzie obsługiwany przystanek autobu-
sowy Krostoszowice Wąwozowa. Tymczasowy przysta-

nek został wyznaczony na ulicy Szybowej (rejon posesji 
nr 30)
Również na ulicy Starowiejskiej w  Wodzisławiu Śląskim 
rozpoczęły się prace związane z  budową kanalizacji sani-
tarnej, dlatego od 1 kwietnia droga została zamknięta dla 
ruchu. Od ulicy Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim oraz 
od ulicy Bogumińskiej w Turzy Śląskiej ustawiono oznako-
wanie informujące kierowców o  braku możliwości prze-
jazdu. Za prowadzenie robót odpowiada przedsiębiorstwo 
ZISCO Sp. z o.o. z Pawłowic.

Po dziesięciu latach finał olimpiady
wraca do wodzisławskiej „Budowlanki”
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. będzie ponownie pełnić funkcję gospodarza 
finału ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która odbędzie 
się w naszym powiecie w dniach od 11 do 13 kwietnia 2019 r. To wielkie, edukacyjne 
przedsięwzięcie, w którym uczestniczą najlepsi uczniowie z całego kraju odbędzie 
się u  nas już po raz drugi, bowiem pierwszy raz finał Olimpiady zorganizowano 
w Wodzisławiu Śl. dziesięć lat temu, czyli w 2009 roku.

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, kształ-
cąc uczniów między innymi w  zawodzie technik budow-
nictwa, od 26 lat zdobywa czołowe lokaty w Olimpiadzie 
Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych. Za zjawiskowością 
sukcesów przemawiają liczby:
• 115 tytułów laureata OWiUB, nadanych uczniom ZST 
Wodzisław Śląski spośród 863 tytułów przyznanych 
w historii Olimpiady,
• w  klasyfikacji szkół podczas Finałów Centralnych nasza 
szkoła aż 24 razy stanęła na podium, w tym aż 17 razy zajęła 
miejsce pierwsze, 6 razy – drugie i raz – trzecie miejsce.
Dzięki osiągnięciom w olimpiadach i poziomowi kształce-

nia, szkoła od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingu 
szkół średnich organizowanym przez miesięcznik „Perspek-szkół średnich organizowanym przez miesięcznik „Perspek-szkół średnich organizowanym przez miesięcznik „Perspek
tywy”. W tym roku zaproponowano Zespołowi Szkół Tech-
nicznych w  Wodzisławiu Śl., jako szkole wyróżniającej się 
z  dziedziny wiedzy budowlanej, objęcie roli gospoda-
rza finału ogólnopolskiej XXXII edycji Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych. Stało się tak już po raz drugi. 
Poprzednio finał olimpiady został rozegrany w  Wodzisła-
wiu Śl. równo dziesięć lat temu.
Obecnie trwają przygotowania do zorganizowana tego 
prestiżowego wydarzenia. Bez wątpienia jest ono świetną prestiżowego wydarzenia. Bez wątpienia jest ono świetną 
okazją do promocji nie tylko dla samej szkoły, ale całego 
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powiatu wodzisławskiego. Patronat nad wydarzeniem 
objął starosta wodzisławski Leszek Bizoń.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powo-
łana w 1987 roku i stanowi kontynuację organizowanego od 
1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy 
i  Umiejętności Budowlanych. Jej organizatorem jest Wydział 
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
W organizowaniu Olimpiady mogą uczestniczyć również inne 
szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz 
budownictwa. Organizator przygotowuje i  przeprowadza 
Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowie-
dzialnego za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady.

Głównymi celami Olimpiady są m.in.:
• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownicrozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownicr -ozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownic-ozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownic
twem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
• lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego 
kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
• zapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązazapoznanie młodzieży z  najnowszymi rozwiązaz -
niami konstrukcyjnymi i  technologicznymi w  dziedzinie 
budownictwa,
• zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień z
i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
• doskonalenie form i  metod twórczej pracy nauczycieli 
z młodzieżą.

Najwięcej reklamacji urządzeń RTV i AGD
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim, jak co roku, przygotował sprawozdanie ze swojej 
działalności w 2018 roku.

Działania rzecznika konsumentów 
i  jego biura przede wszystkim doty-
czyły bezpłatnych porad i  informa-
cji prawnych w  zakresie ochrony 
interesów konsumentów oraz pisem-
nych interwencji do przedsiębiorców. 
W  2018 roku udzielono 1963 porady 
i  informacje w  różnych formach: 
poprzez konsultacje osobiste, telefo-
niczne oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. – Mieszkańcy naszego 
powiatu najczęściej pytali o  możliwość 
zwrotu pełnowartościowego towaru, 
zasady odstąpienia od umowy sprze-
daży zawartej poza lokalem przedsię-
biorstwa i  na odległość, reklamacje
towarów i  usług z  tytułu rękojmi 
i  gwarancji oraz kodeksu cywilnego, 
roszczenia z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania różnych usług 
czy możliwość dochodzenia zwrotu 
zaliczki lub zadatku – wymienia rzecz-
nik konsumenta Dariusz Kalemba.
Najwięcej porad dotyczyło reklama-
cji urządzeń RTV i  AGD oraz sprzętu 
elektronicznego,  m.in. telefonów 
komórkowych i komputerów, a także 
odzieży i obuwia, mebli czy artykułów 
wyposażenia wnętrz. Porady doty-
czyły również reklamacji usług, w tym 
usług telekomunikacyjnych, remonto-
wych, turystycznych, ubezpieczenio-
wych oraz sprzedaży energii. Podczas 
udzielania porad przekazywano infor-
macje o  możliwościach dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów, wska-
zywano podstawy prawne, wyda-
wano ulotki, wzory druków reklama-
cyjnych, pomagano w  redagowaniu 

pism reklamacyjnych i innych oświad-
czeń woli. Czasami kierowano konsu-
mentów do innych kompetent-
nych instytucji chroniących interesy 
konsumentów.
Jak mówi Dariusz Kalemba wyjątkową 
grupą konsumentów są osoby starsze. 
– Seniorzy otrzymywali pomoc w zależ-
ności od potrzeb. Najczęściej poma-
galiśmy w  napisaniu oświadczeń woli, 
reklamacji, zawiadomień do organów 
ścigania, wniosków do pozasądowego 
rozpatrywania sporów konsumenckich 
– mówi rzecznik.
Poza poradami i  informacjami, na 
wniosek konsumentów rzecznik 
występował także do przedsiębior-
ców. Wniosków z  prośbą o  pomoc 
wpłynęło 266. Sporządzono 1127 pism 
w związku z prowadzonymi sprawami. 
Sprawy pisemne najczęściej dotyczyły 
reklamacji odzieży i  obuwia, urzą-
dzeń RTV i AGD oraz reklamacji usług 
remontowych, turystycznych i teleko-
munikacyjnych. Statystycznie najwię-
cej spraw pisemnych wpłynęło od 

mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, 
Rydułtów, Radlina, Gorzyc i Godowa.
Rzecznik konsumentów współpraco-
wał także z Urzędem Ochrony Konku-
rencji i  Konsumentów, Urzędem 
Komunikacji Elektronicznej, Urzę-
dem Regulacji Energetyki, Inspekcją 
Handlową, Rzecznikiem Finansowym, 
organami ścigania itp. Współpraca ta 
polegała na konsultowaniu się z  ww. 
urzędami, uzyskiwaniu lub przeka-
zywaniu informacji na temat prowa-
dzonych postępowań wobec przed-
siębiorców, udziału w  spotkaniach 
o charakterze szkoleniowym, otrzymy-
waniu materiałów informacyjnych itp. 
Rzecznik składał też zawiadomienia 
o  popełnieniu wykroczenia do orga-
nów ścigania o ukaranie przedsiębior-
ców grzywną za brak odpowiedzi na 
wystąpienia rzecznika konsumentów.
Zapraszamy mieszkańców naszego 
powiatu do Biura Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów w  Wodzisławiu 
Śląskim. Usługi świadczone są wyłącz-
nie konsumentom i są bezpłatne.
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Powiat ma nową radę do spraw 
osób niepełnosprawnych
W Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji.

W  spotkaniu 22 marca wzięły udział 
członkinie zarówno ustępującej, jak 
i  nowej rady. W  obu radach zasia-
dają bowiem wyłącznie panie. Staro-
sta Leszek Bizoń wraz z nadzorującą 
powiatową pomoc społeczną człon-
kinią zarządu Krystyną Kuczerą 
podziękowali wszystkim za już zreali-
zowaną oraz za przyszłą społeczną 
pracę na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. Zapewnili równocześnie, że 
troska o  osoby wymagające wspar-
cia jest i  będzie ważnym zadaniem 
dla obecnego zarządu i rady powiatu 
wodzisławskiego.
Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu 
Śląskim, a  zarazem członkini Woje-
wódzkiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych Irena Obie-
gły dziękowała ustępującej radzie 
za profesjonalizm i  zaangażowa-
nie. Doceniała też fakt, że członkinie 
rady były „pośredniczkami” między 
konkretnymi osobami i  środowiskami 
osób z niepełnosprawnością a instytu-
cjami powołanymi do niesienia wspar-
cia. Podkreślała, że w  Powiatowej 
Społecznej Radzie ds. Osób Niepełno-
sprawnych udało się zapewnić repre-
zentację podmiotów, które do kwestii 
niepełnosprawności podchodziły 
z  różnych perspektyw, od medycznej 
przez psychologiczną po socjalną.
Lucyna Stiel z „Radlińskiej Przystani”, 
przewodnicząca ustępującej rady, 
zwracała natomiast uwagę na dobrą 
współpracę i  profesjonalizm zarówno 
ze strony władz powiatu, jak i pracow-
ników PCPR i powiatowych jednostek 
organizacyjnych, dzięki czemu udało 
się w  powiecie wodzisławskim stwo-
rzyć wyróżniający się w  skali regionu 
system wsparcia osób z  niepełno-
sprawnościami. Podkreślała liczbę 
i różnorodność inicjatyw podejmowa-
nych w  powiecie, a  także dużą liczbę 
projektów społecznych. O  swoich 
doświadczeniach z  funkcjonowania 
w  radzie oraz Bractwie Osób Niepeł-
nosprawnych Związku Górnośląskiego 

mówiła też Grażyna Malczyk, wska-
zując jak wiele w ciągu minionych lat 
w  sytuacji osób niepełnosprawnych 
w  powiecie i  kraju się zmieniło. Obie 
panie życzyły nowej radzie równie 
udanej współpracy z  Powiatem, jaka 
była ich udziałem. Poza nimi w  ustę-
pującej radzie zasiadały jeszcze: Lidia 

Podolak (Wodzisławskie Stowarzy-
szenie Amazonek), Barbara Wojcie-
chowska (Stowarzyszenie Rodzin 
i Osób Niepełnosprawnych w Rydułto-
wach) i Anna Białek (Fundacja „Wspól-
nota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śl.).
Decyzją starosty Leszka Bizonia 
w  Powiatowej Społecznej Radzie ds. 
Osób Niepełnosprawnych nowej 
kadencji zasiądą: Joanna Rduch-
-Kaszuba – reprezentująca stowarzy-
szenie „Radlińska Przystań”, Teresa 
Plewnia ze Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych w  Wodzisła-
wiu Śląskim, Krystyna Tytko z Towa-
rzystwa Przyjaciół Pszowa, Barbara 
Wojciechowska reprezentująca 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepeł-
nosprawnych w Rydułtowach, a także 
Sylwia Koczy ze Stowarzyszenia Przy 
Dziupli w Wodzisławiu Śląskim. Nowa 
rada, 25 marca, wybrała ze swojego 
składu prezydium. Przewodniczącą 

została Joanna Rduch-Kaszuba, jej 
zastępczynią Barbara Wojciechowska, 
a sekretarzem – Sylwia Koczy.
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych jest orga-
nem opiniodawczo-doradczym staro-
sty. Do jej zadań należy: inspirowa-
nie przedsięwzięć zmierzających 

do integracji zawodowej i  społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz 
realizacji praw osób niepełnospraw-
nych, opiniowanie projektów powia-
towych programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, ocena reali-
zacji programów, a  także opiniowa-
nie projektów uchwał i  programów 
przyjmowanych przez radę powiatu 
pod kątem ich skutków dla osób 
niepełnosprawnych.
Działalność Powiatowej Społecznej 
Rady do spraw Osób Niepełnospraw-
nych jest regulowana przez ustawę 
o  rehabilitacji zawodowej i  społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, a  także stosowne prze-
pisy wykonawcze do tej ustawy. Nowa 
Rada powołana została na okres 
czterech lat. Jej obsługę administra-
cyjną zapewnia Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu 
Śląskim.
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O edukacji z sąsiadami
Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji, szkolnictwa zawodowego a w szczególności branżowego były głów-
nymi tematami rozmów wicestarosty raciborskiego Marka Kurpisa z Kornelią Newy, członkinią Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego resortowo odpowiedzialną za funkcjonowanie powiatowej oświaty.

Samorządy obu powiatów od lat współpracują  m.in. 
w  zakresie komunikacji autobusowej. Tym razem jednak 
spotkanie dotyczyło spraw oświatowych. W  spotka-
niu uczestniczyli także szefowie referatów merytorycz-
nych,  m.in. Katarzyna Zöllner-Solowska, naczelnik 
Wydziału Oświaty wodzisławskiego starostwa. Podczas 
spotkania poruszono  m.in. kwestię finansowania oświaty 
powiatowej w  kontekście podwyżek płac dla nauczycieli, 
jak i  podwójnego naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2019/2020. Ustalono priorytety współpracy 
w  zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, korzy-
stając z usług Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Wodzisławiu Śląskim. Zwrócono również uwagę na 
kwestię konieczności realizacji doradztwa zawodowego 
w szkołach podstawowych pod kątem kształcenia w szko-
łach ponadgimnazjalnych. Tekst i foto dzięki uprzejmości SP 
w  Raciborzu; https://www.powiatraciborski.pl/main/aktu-

alnosci_powiat/Edukacja-szkolnictwo-i-nie-tylko/idn: 3854.
html (dostęp: 18.3.2019 r.)

Karolina Końka nową szefową „Perły”
To efekt naboru ogłoszonego przez Zarząd Powiatu po przejściu na emeryturę dotychczasowej szefowej ośrodka 
Renaty Hernik.
Karolina Końka od dziesięciu lat 
związana jest zawodowo z  powia-
tową pomocą społeczną. Z  wykształ-
cenia jest pedagogiem, specjalistą 
z  zakresu organizacji i  zarządzania 
w  pomocy społecznej i  mediatorem. 
Posiada duże doświadczenie w  pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych, 
głównie z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jak również w  koordy-
nowaniu projektów współfinansowa-
nych ze środków europejskich oraz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. W  ostat-
nim okresie w  Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu 
Śląskim pełniła funkcję kierownika 
działu odpowiedzialnego za rehabili-
tację społeczną osób niepełnospraw-
nościami, rozliczanie środków PFRON 
oraz pozyskiwania środków zewnętrz-
nych. Od wielu lat współpracuje 
z  osobami z  niepełnosprawnościami 
oraz ich rodzinami. Aktywnie wspiera 
organizacje społeczne działające na 
rzecz osób z  niepełnosprawnością, 
na bieżąco współpracuje z Powiatową 

Społeczną Radą ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Karolina Końka ma 36 lat, 
mieszka w Rydułtowach, jest mężatką 
oraz matką dwóch córek.
Na nowej drodze zawodowej zarówno 
starosta Leszek Bizoń, jak i  człon-
kini zarządu Krystyna Kuczera oraz 
dyrektor PCPR Irena Obiegły życzyli 

nowej szefowej „Perły” powodzenia 
oraz owocnej realizacji planów zawo-
dowych, a te są ambitne. Poza konty-
nuowaniem owocnej współpracy 
ośrodka z  otoczeniem zewnętrznym 
nowa dyrektor planuje rozwinąć dzia-
łalność „Perły” przy wykorzystaniu 
środków zewnętrznych.
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G R U P Y 
WSPARCIA 
DLA KOBIET
zajęcia w każdy 

czwartek

w godzinach 
od 16.30 do 18.30

Grupa Wsparcia to spotkania osób 
doświadczających przemocy, których 
celem jest:

nabywanie wiedzy o zjawisku przemocy 
jego cykliczności i fazach,

nabywanie wiedzy o prawach osób 
doświadczających przemocy,

niwelowanie poczucia bezradności wobec 
przemocy,

 dzielenie się wsparciem emocjonalnym,

wymiana informacji dotyczących sposobów 
na pokonywanie trudności w procesie 
wychodzenia z przemocy,

 wzmacnianie działań na rzecz ochrony 
przed przemocą i zmianę swojej 
sytuacji życiowej.

Grupa ma charakter 
otwarty

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji 

zapraszamy do kontaktu osobistego 

lub telefonicznego 

z Powiatowym Specjalistycznym 

Ośrodkiem Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

ul. Wałowa 30,  tel. 32 455 60 32
ZAPRASZAMY

Poznaliśmy najlepszych recytatorów w powiecie
27 marca  Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zorganizowało w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej powiatowe eliminacje 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Do konkursu zgłosiło się 10 uczestni-
ków, z  którymi spotkała się członkini 
zarządu powiatu resortowo odpo-
wiedzialna  m.in. za  kulturę Krystyna 
Kuczera. Komisja konkursowa w skła-
dzie Olga Bauerek -przewodnicząca, 
Nadia Bober oraz Józef Szymaniec 
wybrali laureatów:
W kategorii recytatorów
• I miejsce – Filip Giemza z Zespołu 

Szkół Technicznych w  Wodzisławiu 
Śląskim

• II miejsce – Magda Bąk z  Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w  Wodzisła-
wiu Śląskim

• Wyróżnienie – Marzena Grabiec 
z  I  Liceum Ogólnokształcącego im. 
14 Pułku Powstańców Śl.

W kategorii poezji śpiewanej
• I miejsce – Mikołaj Wąsek z Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w  Wodzisła-
wiu Śląskim

W kategorii „Wywiedzione ze słowa”
• I  miejsce – Aneta Pawliczek 

z  Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Wodzisławiu Śląskim

W kategorii recytatorów dorosłych
• I miejsce – Piotr Holona z Radlina

W  etapie rejonowym w  Bielsku-Białej 
reprezentować nasz powiat będą 
Filip Giemza, Magdalena Bąk, Mikołaj 
Wąsek, Aneta Pawliczek, Piotr Holona. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i  życzymy powodzenia w  kolejnych 
etapach konkursu.




