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Rehabilitacja 25 plus
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pilotażowego programu „25 plus”, który realizowany jest na podstawie 
umowy pomiędzy PFRON w Katowicach a PCPR w Wodzisławiu Śląskim od 1 stycznia tego roku.

Od stycznia w powiecie wodzisławskim w ramach pilo-
tażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” funkcjonują 
2 ośrodki dziennej pomocy dla 20 uczestników, będą-
cych absolwentami szkół przysposabiających do pracy, 
ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych 
lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z  lat 
2016-2018.
Realizacja programu odbywa się w  dwóch ośrod-
kach mieszczących się w  budynku Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w  Wodzi-
sławiu Śląskim, ul. Mikołaja Kopernika 71 oraz 
w  budynku Branżowej Szkoły I  stopnia w  Radlinie, 
ul. Władysława Orkana 23.
Na terenie ośrodków znajdują się w  pełni wyposażone 
sale do zajęć rehabilitacji, sale gimnastyczne, które 
zaopatrzone są dodatkowo w drobne sprzęty do uspraw-

niania fizycznego. Ponadto w  placówkach funkcjonują 
kuchnie treningowe, sale komputerowe, które umożli-
wiają nabycie umiejętności IT, a  także różnego rodzaju 
pracownie terapeutyczne, pozwalające na prowadzenie 
zajęć usprawniających.
Ośrodki działają w  tygodniu od 8.00 do 16.00, 
a  uczestnictwo w  nich jest całkowicie bezpłatne. 
Beneficjenci programu mają zapewniony transport 

do i  z  ośrodka oraz posiłki w  formie cateringowej, 
obejmujące śniadania oraz obiady.
Głównym celem programu jest zapewnienie uczest-
nikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie 
przygotowania ich do życia w  środowisku społecznym, 
między innymi przez zwiększenie lub podtrzymanie 
umiejętności wykonywania czynności dnia codzien-
nego, tj. planowania i komunikowania się, dokonywania 
wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych 
umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także 
w  zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. 
Opiekunowie uwzględniając specyfikę grupy wpro-
wadzają indywidualizację przeprowadzanych zajęć, 
dostosowują je do wieku uczestników, rodzaju niepeł-
nosprawności fizycznej i  umysłowej oraz możliwości 
związanych z  motoryką itd. Wszelkiego rodzaju zajęcia 

dostosowano do potrzeb określonych w Indywidualnych 
Kartach Potrzeb Uczestników Projektu oraz do ich zainte-
resowań. Wszystkie te działania służą stworzeniu uczest-
nikom projektu możliwości łatwiejszego funkcjonowania 
w  społeczeństwie oraz zachęceniu ich do aktywnego 
uczestnictwa w wielu dziedzinach życia.
Budżet programu realizowanego do końca sierpnia to 
400 tys. zł.

„Rehabilitacja 25 plus”
Pilotażowy programPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
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Ranking Powiatów: Powiat Wodzisławski 
ponownie wśród najlepszych
Powiat Wodzisławski znalazł się w czołówce rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Piąta 
lokata w tegorocznej edycji Rankingu Powiatów i Gmin jest dużym wyróżnieniem, zwłaszcza że ranking ZPP 
uchodzi za najbardziej obiektywne i prestiżowe zestawienie tego rodzaju w kraju.

W  ubiegłorocznej edycji Rankingu Powiatów i  Gmin, 
Powiat Wodzisławski sklasyfikowany został na 3. miejscu. 
Wcześniej było to odpowiednio: szóste (2016  r.) i  piąte 
miejsce (2015  r.). Zwycięzcą tegorocznego rankingu 
w  grupie największych powiatów (powyżej 120 tys. 
mieszkańców) został Powiat Kartuski. Drugie miejsce zajął 
Powiat Poznański, a trzecie – Kielecki.
Warto podkreślić, że w  pierwszej trzydzieste rankingu 
nie ma żadnego innego powiatu ziemskiego z  subre-
gionu zachodniego, a  z  całego województwa śląskiego 
w  rankingu – poza naszym – znalazły się jeszcze zale-
dwie cztery: bielski (4. lokata), cieszyński (6. lokata), 
żywiecki  7.  miejsce) i  częstochowski (28. miejsce). 
Spośród miast na prawach powiatu z terenu subregionu 
jako jedyny został sklasyfikowany Rybnik (13. miejsce). 
W  pierwszej trzydziestce rankingu powiatów grodz-
kich z  województwa śląskiego uplasowały się ponadto: 
Dąbrowa-Górnicza (4), Częstochowa (10), Zabrze (14), 
Tychy (18), Katowice (22), Bytom i Jaworzno (28. miejsce).
Ogólnopolski Ranking Powiatów i  Gmin to inicjatywa 
Związku Powiatów Polskich. Kryteria, którymi kieruje się 
komisja to: działania proinwestycyjne i  prorozwojowe; 
rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; 
rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społe-

czeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań 
z  zakresu ochrony zdrowia i  pomocy społecznej; wspie-
ranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja 
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współ-
praca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. 
Najlepsze samorządy otrzymują tytuł „Dobry Polski 
Samorząd”.
Ranking prowadzony jest w  podziale na sześć kategorii 
jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. 
mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; 
powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach 
powiatu; gminy miejskie i  miejsko-wiejskie oraz gminy 
wiejskie.

Budżet na 2019 rok 
przyjęty
Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Wodzi-
sławskiego radni jednogłośnie przyjęli budżet na 
2019 rok.
Przewiduje on dochody na poziomie 152 765 477 zł, 
a wydatki – 157 987 617 zł. Powstały deficyt w kwocie 
5 222 140 zł zostanie pokryty z przychodów, w szcze-
gólności z  wyemitowanych przez Powiat papierów 
wartościowych oraz pożyczek ze środków będących 
w  dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. – Projekt budżetu został przygoto-
wany zgodnie z  zasadą ostrożnego prognozowania 
wydatków. Zarówno budżet, jak i dokumenty towarzy-
szące projektowi zostały przeanalizowane przez skład 
orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Kato-
wicach i  uzyskały pozytywne opinie organu nadzoru 
finansowego bez zastrzeżeń – powiedział podczas 
sesji starosta Leszek Bizoń. Wraz z  uchwałą budże-
tową radni przyjęli również Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2019–2032.

PAMIETAJ O 1%
W związku z trwającym okresem rozliczeniowym zachę-
camy do wsparcia działalności organizacji pożytku publicz-
nego z terenu powiatu wodzisławskiego poprzez przeka-
zanie im 1% podatku. Pełna lista organizacji dostępna jest 
na stronie www.powiatwodzislawski.pl
Istnieje również możliwość 
przekazania 1% podatku na 
Powiatowy Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. Numer 
KRS 0000093395. Cel szcze-
gółowy: Szpital w  Wodzi-
sławiu 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 poro-
zumienie o współpracy. 

Dotychczasowe miejsca Powiatu Wodzisławskiego 
w rankingu powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców:
• 2012 – 16 miejsce
• 2013 – 16 miejsce
• 2014 – 11 miejsce
• 2015 – 5 miejsce
• 2016 – 6 miejsce
• 2017 – 3 miejsce
• 2018 – 5 miejsce
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Komunikacja powiatowa bez większych zmian
25 lutego wprowadzono korekty w rozkładzie jazdy w komunikacji powiatowej. Jest to reakcja na kilka uwag, 
które wpłynęły do starostwa bezpośrednio od pasażerów oraz na wniosek Prezydenta Miasta Wodzisławia 
Śląskiego.

Na sprzedaż działki w „nowych” Nieboczowach
Starosta Wodzisławski gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, w szczególności dokonuje ich sprzedaży za zgodą Wojewody Śląskiego.
Pod koniec lutego ogłoszono przetargi na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w „nowych” Nieboczowach.

Wprowadzony 27 stycznia nowy rozkład jazdy 
PKS w  komunikacji powiatowej nie stwarza pasa-
żerom większych problemów. Na adres mailowy 
autobusy@powiatwodzislawski.pl oraz tradycyjną pocztą 
wpłynęło zaledwie kilka uwag i próśb pasażerów. Wszystkie 
zostały dokładnie przeanalizowane i  tam, gdzie było to 
możliwe, wprowadzono drobne zmiany.
W  rozkładzie jazdy pojawił się nowy kurs na linii 34, 
pozwalający dojechać dzieciom z  Bełsznicy (przystanek 
Gorzyce Raciborska dworzec kolejowy) do Szkoły Podsta-
wowej w  Rogowie. Coraz więcej uczniów z  tej szkoły 
korzysta bowiem z  komunikacji powiatowej w  dojazdach 
na godzinę 8:00. Z  tego powodu poproszono o  autobus 
na późniejszą godzinę (na drugą lekcję). Autobus odjeżdża 
z Wodzisławia Śląskiego o godzinie 8:10, natomiast z Gorzyc 
obok stacji kolejowej o  8:28. Zadbano również o  kursy 
powrotne z Rogowa (odjazd o 14:35 i 15:32).
Nieznaczne korekty dotknęły także linii 40 Wodzisław Śl. 
– Racibórz przez Gorzyce oraz nr 41 Wodzisław Śl. – Raci-

bórz przez Zawadę. Kilka kursów na obu liniach odjeżdża 
o 5 min. później. Zmiana podyktowana jest prośbą uczniów 
dojeżdżających do szkół w Raciborzu. Dodatkowo na linii 41 
opóźniono o 10 min kurs z Wodzisławia Śl., który odjeżdżał 
o  15:15, a  także wprowadzono nowy autobus dla osób 
powracających z pracy w Raciborzu o 22:15.
Do starostwa wpłynęło także około 18 uwag mieszkańców 
Wodzisławia Śląskiego przekazanych przez Prezydenta 
Miasta Wodzisławia Śl. w  związku z  wprowadzonymi 
zmianami w  komunikacji miejskiej. Dziesięć z  nich doty-
czyło komunikacji powiatowej, a  konkretnie linii nr 37 
(Godów – Nieboczowy przez Wodzisław Śl.). Większość 
z  nich uwzględniono, wprowadzając dodatkowe kursy 
poranne i wieczorne oraz w soboty pomiędzy dzielni-
cami Wodzisławia Śląskiego: Wilchwami i Zawadą.
Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywać do końca 
roku szkolnego, czyli do 24 czerwca. Szczegółowe 
rozkłady jazdy można znaleźć na stronie: http://rozklady.
powiatwodzislawski.pl/

W 2017 r. zostało sprzedanych z drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 7 nieruchomości przeznaczonych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubomia pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną. Cena za 1 m2 powierzchni gruntu wyniosła od 
24,78 zł do 41,66 zł brutto.

W związku z otrzymaną w grudniu 2018 r. zgodą Woje-
wody Śląskiego na sprzedaż kolejnych nieruchomości 
Skarbu Państwa położonych w  Nieboczowach, opubli-
kowane zostały ogłoszenia o  kolejnych przetargach 
na sprzedaż 6 działek przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Działki te zlokalizo-
wane są w  jednym kompleksie naprzeciw kościoła 
w  Nieboczowach. Cena wywoławcza została ustalona 
w oparciu o aktualną wycenę sporządzoną przez rzeczo-
znawcę majątkowego i wyniesie brutto około 45 zł/1m2 
powierzchni gruntu. Jednocześnie planuje się w dalszej 
kolejności zorganizowanie następnych przetargów na 
10  działek położnych centralnej części miejscowości 
Nieboczowy, przeznaczonych również pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Prawdopodobny termin 
przetargów to maj i czerwiec br.
Wszystkie ogłoszenia o  przetargach na sprzedaż nieru-
chomości Skarbu Państwa publikowane są co najmniej 30 
dni przed zaplanowanym dniem przetargu na stronach 
internetowych urzędu:
• www.powiatwodzislawski.pl (zakładka: ogłoszenia)
• www.bip.powiatwodzislawski.pl (zakładka: komunikaty, 
ogłoszenia, obwieszczenia).
Ponadto ogłoszenia wywieszane są na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. Bogumińskiej 2. Warunki, czas i miejsce przetargu 
zawarte są każdorazowo w  ogłoszeniu o  przetargu, a  po 
przeprowadzonych przetargach do publicznej wiadomości 
podane są informację o  sposobie rozstrzygnięcia oraz 
uzyskanej cenie. Zainteresowanych zapraszamy do obser-
wowania wyżej podanych stron internetowych.
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Powiat NIE likwiduje poradni rehabilitacyjnej 
w Wodzisławiu Śl.
W związku z krążącymi informacjami na temat likwidacji jednej z niepublicznych poradni rehabilitacyjnych 
w Wodzisławiu Śl., a także apelem mieszkańców Wodzisławia Śl. skierowanym do starosty wodzisławskiego 
wyjaśniamy:

1) 17 listopada 2008  r. ówczesna dyrekcja ZOZ w  Wodzi-
sławiu Śl. zawarła umowę z  NZOZ Poradnią Rehabilitacji 
na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych na terenie 
budynku głównego Szpitala w Wodzisławiu Śl.
2) Zgodnie z  umową Dyrekcja Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w Wodzisławiu 
Śląskim 14  czerwca 2018  r. wypowiedziała umowę dzier-
żawy z  zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypo-
wiedzenia, który upłynął 31 grudnia 2018 r.
3) Wypowiedzenie nastąpiło zgodnie z  przepisami 
prawa, jak i zapisów umowy oraz mieściło się w ramach 
kompetencji Dyrekcji PPZOZ jako kierownika SAMO-
DZIELNEGO publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
który samodzielnie gospodaruje majątkiem Powiatu, 
będącym w zarządzie zakładu. Było to zatem czynnością 
wewnętrzną szpitala, na którą Zarząd Powiatu w żadnym 
momencie nie miał i  nie ma bezpośredniego wpływu. 
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że wypowiedzenie 
nastąpiło jeszcze za kadencji poprzedniego Zarządu 
Powiatu.
4) Wypowiedzenie umowy dzierżawy nastąpiło, jak 
uzasadnia Dyrekcja PPZOZ, z powodu konieczności wygo-
spodarowania pomieszczeń na szatnię dla personelu 
Szpitala, do  czego zakład został zobowiązany przez 

inspekcję pracy, inspekcję sanitarną oraz dostoso-
wanie do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i  urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą.
5) 3 grudnia, niecały miesiąc przed końcem wypowiedzenia 
umowy, przedstawiciele NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna 
spotkali się z  przedstawicielem nowego Zarządu Powiatu 
w celu przedstawienia sprawy z ich perspektywy. W trakcie 
spotkania przedstawiciel NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna 
poinformował, że w  listopadzie 2018  r. dzierżawca złożył 
dyrekcji PPZOZ ofertę zakupu zajmowanych pomieszczeń, 
a  także koncepcję przebudowy jednego z  budynków na 
terenie szpitala na potrzeby Poradni. Tu należy wyjaśnić, że 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym powiecie, 
a ustalonymi przez Radę Powiatu, postępowanie w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie, oddanie w  dzierżawę najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych prowa-
dzone jest wyłącznie na wniosek Dyrektora PPZOZ. 
Tymczasem pomieszczenia są potrzebne na realizację 
własnych zadań Zakładu.
6) Zgodnie z  zapewnieniami Dyrektora PPZOZ, szpital 
wskazywał na istniejące możliwości w zakresie pozy-
skania nowej  bazy lokalowej na potrzeby poradni 

Internę w Wodzisławiu Śl. czeka remont
W szpitalu w Wodzisławiu Śląskim działają dwa oddziały internistyczne: oddział chorób wewnętrznych I i oddział 
chorób wewnętrznych II. Rocznie hospitalizują ok. 3,5 tysiąca pacjentów. Pierwszy z nich został czasowo zawie-
szony, ponieważ czeka go gruntowny remont. Nie spowoduje to jednak ograniczenia dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej. Pacjenci na czas remontu przyjmowani będą w oddziale chorób wewnętrznych II w Wodzisławiu Śl. 
oraz oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym w szpitalu w Rydułtowach.
Oddział chorób wewnętrznych I  zlokalizowany jest 
w  wolnostojącym, piętrowym pawilonie, który od dawna 
wymaga remontu. Budynek ten został zaadoptowany 
w  2004  r. z  oddziału chorób zakaźnych. Pomieszczenia 
oddziału obecnie nie spełniają wymogów rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w  sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i  urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pawilon 
nie spełnia także standardów ochrony przeciwpożarowej. 
Konieczna stała się więc modernizacja oddziału. Wszystko 
po co, aby podnieś jakość świadczonych usług medycz-
nych dla mieszkańców powiatu oraz powiatów ościennych.
Na styczniowej sesji radni podjęli uchwałę deklarującą 
udzielenie PPZOZ dotacji celowej w  wysokości 2 mln  zł 
z przeznaczeniem na remont oddziału. Działalność oddziału 
już została czasowo zawieszona. Aktualnie na parterze 

budynku trwają prace przygotowawcze. Ogłoszony został 
też przetarg na przebudowę pomieszczeń. Otwarcie ofert 
zaplanowano na 6 marca.
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rehabilitacyjnej. Pojawiła się propozycja dzierżawy 
pomieszczeń Wodzisławskiego Centrum Sercowo Naczynio-
wego. Mimo to dzierżawca, jak pokazuje zastana sytuacja, nie 
wykazał inicjatywy, by pomimo półrocznego okresu wypo-
wiedzenia podjąć wystarczające działania dla pozyskania 
nowej lokalizacji. Umowa pomiędzy PPZOZ a NZOZ Poradnia 
Rehabilitacyjne wygasła zatem 31 grudnia 2018 r.
7) Rozumiejąc trudną sytuację, w  jakiej znalazł się Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabili-
tacji, podkreślić trzeba, że jest to  podmiot niepubliczny 
funkcjonujący na otwartym i  konkurencyjnym rynku 
i od działań podejmowanych przez osoby nim zarządza-
jące zależy jego sytuacja organizacyjna czy finansowa. 
Dyrektor PPZOZ ani tym bardziej Zarząd Powiatu nie mogą 
odpowiadać za działalność niepublicznego podmiotu.
8) Pod koniec stycznia br. do Starosty Wodzisławskiego 
wpłynęło pismo NZOZ Poradnia Rehabilitacji z  prośbą 
o wskazanie w imieniu Powiatu lokalu lub nieruchomość na 
cele lokalizacji Poradni Rehabilitacyjnej. Odpowiadając na 
powyższe pismo, przedstawiono zainteresowanemu lokale 
i  nieruchomości gruntowe, które znajdują się w  zasobie 
powiatowym jako przeznaczone do sprzedaży, oddania 
w najem lub dzierżawę.
Wyjaśnić także należy, że w  powiecie funkcjonuje 
jeszcze osiem innych podmiotów świadczących 
usługi rehabilitacji leczniczej, posiadające kontrakt 
z  NFZ, z  czego trzy w  samym Wodzisławiu Śl. Wykaz 
poradni na terenie powiatu dostępny jest na stronie 
www.powiatwodzislawski.pl w dziale „Opieka Zdrowotna”.

Zmiany w nocnej 
i świątecznej opiece 
zdrowotnej
Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrekcję Powiato-
wego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułto-
wach i Wodzisławiu Śl. od lutego zmianie uległ harmono-
gram obsady dyżurowej podstawowej opieki zdrowotnej 
w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Od 1 lutego 2019 r. dyżury pełnione są według poniższego 
harmonogramu:
POZ Rydułtowy
• w  dniach od poniedziałku do piątku w  godzinach od 

18:00 do 8:00 przez lekarza pediatrię
• w weekendy od piątku od godziny 18:00 do poniedziałku 

do godziny 8:00 przez lekarza pediatrę
POZ Wodzisław Śląski
• w  dniach od poniedziałku do piątku w  godzinach od 

18:00 do 8:00 przez lekarza internistę
• w weekendy od piątku od godziny 18:00 do poniedziałku do 

godziny 8:00 przez 2 lekarzy internistów i lekarza pediatrę. 
Ponadto, jeśli dzień wolny od pracy/święto wypadnie 
w  dniach od poniedziałku do piątku, wówczas dyżur 
pełniony będzie od godziny 8:00 dnia wolnego do 
godziny 8:00 dnia kolejnego.

Druk 3D 
w medycynie i edukacji
31 stycznia Powiatowe Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim było 
organizatorem międzynarodowej konferencji „Druk 3D 
i jego zastosowanie w medycynie i edukacji”.
Otwarcia konferencji dokonała Kornelia Newy – Członek 
Zarządu Powiatu, natomiast całość prowadziła oraz wykład 
inaugurujący, który dotyczył druku 3D, wygłosiła Danuta 
Mielańczyk – dyrektor PCKZiU. Uczestnicy konferencji 
wysłuchali cyklu prelekcji dotyczących druku 3D. Wśród 
prelegentów znaleźli się pracownicy naukowi oraz specja-
liści z zakresu druku 3D w medycynie i edukacji z Hiszpanii 
(EXOVITE i  Instituto de Biomecánica), ze Słowenii (Šolski 
center Velenje) oraz z  Polski (Instytut Techniki Górniczej 
KOMAG). Tematyka wykładów związana była z drukiem 3D 
i  jego zastosowaniem w  opiece zdrowotnej, wydrukami 
3D implantów i pomocy chirurgicznych oraz modeli ludz-
kich organów, a także drukiem 3D w edukacji. Uczestnicy 
spotkania zapoznali się również z platformą e-learningową, 
na której w ramach projektu 3DSPEC został stworzony kurs 
druku 3D – specjalista w dziedzinie druku 3D.

Drugą część spotkania poświęcono warsztatom na temat 
wykorzystania druku 3D. Uczestnikami konferencji byli 
przedstawiciele dyrekcji oraz osób zarządzających Polskiej 
Grupy Górniczej, Cechu Rzemieślników i  Innych Przedsię-
biorców w  Wodzisławiu Śląskim, Powiatowego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzi-
sławiu Śląskim, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
Nr 2 w  Jastrzębiu-Zdroju, Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w  Wodzisławiu Śląskim, Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, firmy 
PREVAC, firmy SMART SOLUTIONS, a także Střední průmy-
slovej školy z Karviny.
Przedsięwzięcie to związane było z  realizacją innowa-
cyjnego projektu 3DSPEC, który realizowany jest 
w ramach programu Erasmus+.
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Punkty porad prawnych w  Mszanie oraz Rydułtowach 
prowadzone były przez organizację pozarządową – Stowa-
rzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” 
z Katowic. W ubiegłym roku prawnicy dyżurujący w punk-
tach na terenie powiatu wodzisławskiego udzielili łącznie 
1  118 porad, z  czego w  punktach prowadzonych przez 
organizację porad było 360. Najczęściej porad prawnych 
udzielano kobietom w  wieku powyżej 65 lat, z  wykształ-
ceniem zasadniczym zawodowym. Najczęściej udzielano 
porad z zakresu prawa cywilnego oraz prawa spadkowego, 
jednakże wiele osób dopytywało prawników o  kwestie 
dotyczące alimentów, rozwodów, separacji, jak również 
z zakresu prawa rzeczowego.
W odróżnieniu od roku 2018, w którym to pomoc prawna 
udzielana była tylko określonej grupie osób, od 2019  r. 
nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest każdemu, kto 
jej potrzebuje i  złoży oświadczenie, że nie stać go na 
pomoc prawną na zasadach rynkowych, czyli na odpłatną 
pomoc prawną.
Przypominamy, że na terenie powiatu wodzisławskiego 
od stycznia 2019 roku funkcjonują 4 punkty nieodpłatnych 
porad prawnych oraz 2 punkty nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego.

Godziny pracy punktów zostały dostosowane dla klientów 
tak, aby każda zainteresowana osoba mogła z  porad 
skorzystać. Najdłuższy dyżur (przez 8 godzin codziennie) 
prowadzony jest w  Wodzisławiu Śląskim, gdyż w  jednej 
lokalizacji działają dwa punkty.
Punkty nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowane są w:
–  Wodzisławiu Śląskim – w  Zespole Poradni Specjalis-
tycznych 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.
Natomiast punkty, w których świadczone jest nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie, zlokalizowane są w:
–  Radlinie – w  Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Solskiego 15,
– Pszowie – w Urzędzie Miasta Pszowa przy ul. Pszowskiej 
534.
Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich do 
wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod 
numerem 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powia-
towego w Wodzisławiu Śląskim. Pod tym numerem można 
również uzyskać informacje na temat harmonogramu dzia-
łania poszczególnych punktów.

Trwa nabór do projektu 
„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”
Projekt „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności do zinte-
growanej usługi opiekuńczej świadczonej w  miejscu 
zamieszkania wspartej systemem teleopieki (dla 36 
osób) oraz do usług w  formie dziennego domu pomocy 
(dla 45 osób). Projekt skierowany jest w sumie do 81 osób 
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym (niepełnosprawnych, niesamodziel-
nych, doświadczających wielokrotnego wykluczenia) 
z terenu powiatu wodzisławskiego, pozostających w domu 
oraz niekorzystających z  form opieki stałej lub czasowej 
w okresie 01.04.2019 r.–31.10.2021 r.
Planowane wsparcie dla osób niesamodzielnych będzie się 

odbywać zgodnie z  „Ogólnopolskimi wytycznymi doty-
czącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i doku-
mentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu 
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej 
na poziomie lokalnych społeczności-zestaw narzędzi”.
Punkt rekrutacyjny znajduje się w  Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie (Wodzisław Śląski, 
ul. Wałowa 30) pokój nr 11. Czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem tele-
fonu 32 455 83 04 wew. 36, w godzinach od 8:00 do 12:00.

W zeszłym roku udzielili ponad tysiąc 
porad prawnych
Od początku 2016 roku na terenie całej Polski działa system dar-
mowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 
W  2018 roku na terenie powiatu wodzisławskiego działało 
sześć  punktów porad prawnych – dwa w Wodzisławiu Śląskim oraz po 
jednym w Rydułtowach, Radlinie, Pszowie oraz Mszanie.
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Dwa nowe samochody bojowe dla jednostek 
OSP z naszego powiatu
OSP Gorzyce oraz OSP Głożyny mogą cieszyć się z nowych samochodów ratowniczo -gaśniczych, a także ze specja-
listycznego sprzętu ratowniczego. W piątek, 1 lutego, przed komendą PSP w Wodzisławiu Śl. z udziałem m.in. 
parlamentarzystów, władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych odbył się uroczysty apel, podczas 
którego przekazano kluczyki do nowych wozów.
Samochód dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej Głożyny został zakupiony 
dzięki dotacjom Narodowego i  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej w  wyso-
kości 400 tys.  zł oraz środkom miasta 
Radlin w kwocie ponad 400 tys. zł. Nato-
miast zakup samochodu dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Gorzycach był 
możliwy dzięki dotacji Funduszu Spra-
wiedliwości Ministerstwa Sprawiedli-
wości w wysokości 650 tys. zł i środkom 
Gminy Gorzyce, która przekazała ponad 
200 tys.  zł. Obie jednostki odebrały 
także specjalistyczny sprzęt ratowniczy: 
kamery termowizyjne, sprzęt oświetle-
niowy i detektory energii elektrycznej. 
Przekazano również, użytkowany przez 
ostatnie lata w jednostce OSP Gorzyce, 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
do jednostki OSP Witów (gm. Irządze 
w powiecie zawierciańskim).
W  trakcie uroczystego apelu starosta 
Leszek Bizoń podziękowała strażakom 

za trud i  poświęcenie w  codziennej 
służbie na rzecz mieszkańców powiatu 
wodzisławskiego. Życzył także, aby 
nowe samochody były jak najmniej 
wykorzystywane do akcji, a  wszystkie 
ewentualnie podejmowane działania 
kończyły się szczęśliwymi powrotami.
Uroczysty apel stał się także okazją, 
aby uhonorować Śląskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Katowicach st.bryg. 
Jacka Kleszczewskiego oraz Członka 
Zarządu Województwa Śląskiego 
Michała Wosia odznaką „Zasłu-
żony dla ochrony przeciwpożarowej 
powiatu wodzisławskiego”. Odzna-
czenia te nadane zostały przez Prezy-
dium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej.

„Tischner” podpisał porozumienie z sądem
13 lutego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim podpisał porozumienie o współpracy z Sądem 
Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki temu uczniowie klas prawniczych, których uruchomienie planowane 
jest w najbliższym roku szkolnym, będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z wybranych dziedzin prawa.

Porozumienie podpisali dyrektor ZSP 
w  Wodzisławiu Śląskim Wojciech 
Komorek oraz Wiceprezes Sądu Rejo-
nowego Sędzia SR Beata Domagała. 
Celem współpracy jest stworzenie 
uczniom II LO, Liceum Plastycznego 
oraz Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 
Pięknych możliwości poszerzenia 
wiedzy z  wybranych dziedzin prawa, 
zapoznania ze specyfiką pracy sędziów 
oraz zasad funkcjonowania sądu.
–  Uczniowie klas prawniczych, 
których uruchomienie jest planowane 
w  najbliższym roku szkolnym, skorzy-
stają z  pewnością z  zajęć prowadzo-
nych przez pracowników sądu, nato-
miast uczniowie klas Liceum Plastycz-

nego oraz Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych będą mieli możliwość 
zapoznać się z zagadnieniami z zakresu 
prawa autorskiego – podkreśla 
dyrektor Wojciech Komorek.
Dodatkowo dzięki zawartej umowie 
prace uczniów Liceum Plastycz-
nego oraz OSSP będą eksponowane 
w  Sądzie Rejonowym w  Wodzisławiu 
Śląskim. To już kolejne porozumienie 
zawarte przez ZSP w  Wodzisławiu 
Śląskim z  instytucjami wspierają-
cymi działalność dydaktyczną szkoły. 
W  styczniu 2018 placówka nawią-
zała współpracę z  Powiatowym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdro-
wotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu, 

dzięki której uczniowie klas medycz-
nych mają możliwość uczestniczenia 
w  zajęciach na terenie szpitala oraz 
mogą czerpać wiedzę z  doświad-
czenia jego pracowników podczas 
wykładów w szkole.
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UWAGA STUDENCI!! 
Nabór wniosków do 
programu „Aktywny 
samorząd” tylko on line!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim informuje, iż nastąpi zmiana w sposobie skła-
dania wniosków w ramach pilotażowego programu 
Aktywny samorząd MODUŁ II (pomoc w  uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym). Wnioski będą 
składane wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez 
dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW.
Wnioski składać będzie można poprzez platformę SOW 
pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
W  celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL 
ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO 
należy odwiedzić stronę
• https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
• https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-
-przez-internet
• lub zapoznać się z  ofertą banku, w  którym posiadają 
Państwo rachunki.
Planowany termin rozpoczęcia naboru marzec 2019 r.

Nasi licealiści odwiedzili Hiszpanię
W styczniu uczniowie wodzisławskich liceów (I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz II LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera) wzięli udział w wymianie uczniowskiej do Hiszpanii. 
Oba wyjazdy odbyły się w ramach programu Erasmus+.

Jedynka swoją hiszpańską wyprawę odbyła w  terminie 
20 – 26 stycznia. W  wymianie uczestniczyła pięciooso-
bowa grupa uczniów pod opieką nauczycielek – anglistki 
Dominiki Sidor oraz germanistki Hanny Knopek. Wyjazd 
na Fuerteventurę odbył się w ramach programu Erasmus+ 
LORESU (Let’s Study Local and Regional Subject at School), 
który I  LO realizuje od 1.10.2018 do 31.05.2020. Celem 
projektu jest popularyzacja kultury i  historii regionu 
oraz poznanie kultury i  historii innych krajów w  ramach 
obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturo-
wego. Do udziału w  projekcie uczniowie zostali wyło-
nieni już w  listopadzie 2018 r. Chętni musieli zmierzyć się 
z  testem wiedzy o  Hiszpanii i  samej Fuerteventurze oraz 
zdać egzamin z  języka hiszpańskiego. Szkołę reprezento-
wali: Emilia Dziembowska, Magdalena Krótki, Natalia 
Musioł, Bartosz Gudalewski oraz Jędrzej Cofór. Podczas 
wymiany odbyło się międzynarodowe spotkanie projek-
towe koordynatorów, w trakcie którego ustalono harmono-
gram działań w pierwszym roku trwania projektu. Uczest-
nicy oprócz bogatego programu zwiedzania Hiszpanii, 
wzięli również udział w  niezwykłym projekcie Biosfery 

UNESCO, polegającym na uwolnieniu do oceanu żółwia, 
odnalezionego przed dwoma laty na jednej z plaż, zaplą-
tanego w plastikowe odpady, a  leczonego przez ten czas 
przez wspomnianą organizację.
„Tischner” z kolei wziął udział w wymianie w dniach 13 – 
19 stycznia. W ramach projektu Erasmus+ „Entrepreneur-
ship and language matters in life. Developing resourceful-
ness among students; learning how to set up a business” 
sześcioro uczniów pod opieką dwójki nauczycieli udało 
się do miejscowości L’Elianie koło Walencji. Głównym 

celem projektu jest rozwijanie w  uczniach szeroko rozu-
mianej przedsiębiorczości oraz poszerzanie umiejęt-
ności z  zakresu języków obcych. Na miejscu uczniowie 
spotkali się z  przedstawicielami Hiszpanii, Włoch, Łotwy 
i Grecji. Tematem przewodnim wizyty było „Ja, otwarty na 
świat i  przedsiębiorczy”. Uczestnicy wizyty wzięli udział 
w warsztatach z autoprezentacji, dowiedzieli się co należy 
zrobić, aby dobrze wypaść na rozmowie o  pracę oraz 
poznawali różne formy prowadzenia przedsiębiorstwa. 
W gaju pomarańczy Naranjas del Carmen poznali na czym 
polega crowdfarming oraz crowdfounding, w  kawiarni 
i księgarni UBIK przekonali się, że na pasji da się zarobić, 
a w miejscowości L’Albufera dowiedzieli się, że w Europie 
mamy pola uprawne ryżu.
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Karnawałowy bal z sercem w tle
W czyżowickim domu kultury po raz szesnasty odbył się Karnawałowy Bal Maskowy dla osób niepełnosprawnych. 
Zabawę zorganizował Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek. Wzięło w nim udział 160 uczestników.

Przeszli na zasłużoną emeryturę
Renata Hernik, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śl., po dwudziestu latach pracy 
w powiatowej pomocy społecznej, a także Kazimierz Kłosok, wieloletni pracownik Starostwa Powiatowego, po 
ponad sześćdziesięciu latach aktywności zawodowej, przeszli na zasłużoną emeryturę.

Podczas balu odbywały się liczne konkursy z  nagrodami. 
Tradycyjnie, jak co roku, każdy uczestnik mógł się wykazać 
pomysłem na oryginalne przebranie, a najlepsze kostiumy 
zostały nagrodzone. Uczestników karnawałowej zabawy 
odwiedził  m.in. starosta Leszek Bizoń oraz członek 
zarządu powiatu Krystyna Kuczera. Trwający kilka godzin 

bal był dla uczestników okazją do dobrej zabawy oraz 
spędzenia czasu w  sympatycznej i  wesołej atmosferze. 
Jak mówi Andrzej Pałka, dyrektor Ośrodka to przede 
wszystkim spotkanie integracyjne, czyli wspólna zabawa 
osób z  różnymi niepełnosprawnościami oraz terapeutów 
i zaproszonych gości. To najważniejsza idea tego balu. 

Renata Hernik rozpoczęła pracę 
w  Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Wodzisławiu Śląskim 
w 1999 r., a następnie, po utworzeniu 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
„Perła”, od 2001  r. pełniła funkcję 

kierownika tego ośrodka. W  swojej 
pracy zawodowej starała się stworzyć 
właściwe warunki dla terapii i  reha-
bilitacji uczestników ośrodka. Praca 
z  osobami niepełnosprawnymi była 

jej pasją. Efektem wkładu i zaangażo-
wania było odznaczenie jej 10 paździer-
nika 2011 roku przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego złotym Medalem za 
Długoletnią Służbę. To odznaczenie 

cywilne nadawane za pracę w  służbie 
państwowej przyznawane jest jako 
nagroda za wzorowe i sumienne wyko-
nywanie obowiązków wynikające 
z pracy zawodowej w służbie Państwu.

Kazimierz Kłosok pracował w  wodzi-
sławskim starostwie od 1999 roku 
najpierw na stanowisku Geodety 
Powiatowego – Naczelnika Wydziału 
Geodezji, Kartografii, Katastru i  Gospo-
darki Nieruchomościami, później 
Geodety Powiatowego – Naczelnika 
Wydziału Geodezji, a  od 2008 roku na 
stanowisku inspektora. Przez ponad 
sześćdziesiąt lat był aktywny zawodowo 
i służył swoją wiedzą, doświadczeniem 
oraz dobrą radą. Zawsze wykazywał 
się ogromnym zaangażowaniem, dużą 
aktywnością i profesjonalizmem w dzie-
dzinie geodezji i kartografii.
Dziękując za współpracę, postawy 
godne naśladowania i  trud włożony 
w  pracę na rzecz rozwoju Powiatu 
Wodzisławskiego w  ciągu minionych 
lat, władze powiatu życzyły świeżo 
upieczonym emerytom zdrowia, 
samych pogodnych i radosnych chwil 
oraz pomyślności w życiu osobistym.


