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Za nami premiera nowej książki o zapomnianej 
historii wodzisławskich uzdrowisk
5 lutego przy pełnej sali w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim odbyła się 
premiera i spotkanie z autorem nowej publikacji z serii „Ciekawostki powiatu wodzisławskiego”, poświęconej 
zapomnianej historii uzdrowisk w Zawadzie i Kokoszycach.

Najnowsze wydawnictwo autorstwa Pawła Porwoła, 
zatytułowane „Zapomniane zdroje wód siarkowych i kopal-
nia siarki”, wzbudziło ogromne zainteresowanie. Na spo-
tkanie z  historykiem przybyło grubo ponad sto osób. 

W  czasie spotkania Paweł Porwoł barwnie opowiadał 
o  kulisach powstania książki i  swoich wspomnieniach 
z  dzieciństwa, spędzonego nieopodal dawnych terenów 
uzdrowiskowych. Przypomniał też historię zdrojów Zofii 
(Sophienbad, Sophienthaler Bad) i  Wilhelma (Wilhelms-
bad), które w wodzisławskich dzielnicach Zawada i Koko-
szyce funkcjonowały do II połowy XIX  w., jeszcze przed 
powstaniem innego uzdrowiska na historycznej ziemi 
wodzisławskiej – w pobliskim Jastrzębiu.
Obecny na spotkaniu starosta Leszek Bizoń podzięko-
wał mu za ogrom wysiłku włożonego w napisanie tak cie-

kawej pracy, a dyrektor Ewie Wrożynie Chałupskiej za 
gościnne przyjęcie w  bibliotece. Oprócz starosty wśród 
uczestników spotkania znaleźli się m.in.: członek zarządu 
Jan Zemło, radni powiatowi i  miejscy, a  także dyrektor 

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim Sławomir Kulpa. Zgod-
nie z  zapowiedziami każdy z  obecnych otrzymał bez-
płatny egzemplarz książki i inne publikacje wydane wcze-
śniej przez wodzisławskie starostwo. Dodatkowo Paweł 
Porwoł znalazł czas na składanie autografów i dedykacji 
dla wszystkich chętnych, a było ich naprawdę sporo.
Wersję elektroniczną książki można bezpłatnie pobrać 
ze strony www.powiatwodzislawski.pl w zakładce 
>>Prezentacja Powiatu >> Publikacje.
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Ranking ZPP: ponownie jesteśmy wśród najlepszych
Powiat Wodzisławski znalazł się w czołówce rankingu prowadzonego przez Związek Powia-
tów Polskich. W tym roku sklasyfikowani zostaliśmy na czwartym miejscu rankingu – o jedno 
miejsce wyżej niż w latach ubiegłych. To duże wyróżnienie, zwłaszcza że ranking ZPP uchodzi 
za najbardziej obiektywne i prestiżowe zestawienie tego rodzaju w kraju.
W  ubiegłorocznej edycji Rankingu 
Powiatów i  Gmin Powiat Wodzisław-
ski sklasyfikowany został na 5. miejscu. 
Wcześniej było to odpowiednio: piąte 
(2018 r.), trzecie (2017 r.) i szóste miejsce 
(2016 r.). Zwycięzcą tegorocznego ran-
kingu w  grupie największych powia-
tów (powyżej 120 tys. mieszkańców) 
został powiat kielecki. Drugie miejsce 
zajął powiat poznański, a trzecie – kar-
tuski. W  stosunku do ubiegłego roku 
widoczne są zatem jedynie niewielkie 
przesunięcia w czołówce klasyfikacji.
Warto podkreślić, że w pierwszej trzy-
dziestce rankingu nie ma żadnego 
innego powiatu ziemskiego z  subre-
gionu zachodniego, a  z  całego woje-
wództwa śląskiego w rankingu – poza 
naszym – znalazło się jeszcze zaled-
wie pięć: cieszyński (3. lokata ex aequo 
z kartuskim), bielski (5. lokata), żywiecki 
(7. miejsce), tarnogórski (14. lokata) 
i częstochowski (28. miejsce). Spośród 
miast na prawach powiatu z  terenu 

subregionu jako jedyny został sklasyfi-
kowany Rybnik (13. miejsce). W pierw-
szej trzydziestce rankingu powiatów 
grodzkich z  województwa śląskiego 
uplasowały się ponadto: Dąbrowa-
-Górnicza (5), Częstochowa (14), Zabrze  
(15), Tychy (18), Katowice (23).
Ogólnopolski Ranking Powiatów 
i  Gmin to inicjatywa Związku Powia-
tów Polskich. Kryteria, którymi kie-
ruje się komisja, to: działania proinwe-
stycyjne i prorozwojowe; rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego; roz-
wój społeczeństwa informacyjnego; 
rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego; promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 
promocja rozwiązań z zakresu eduka-
cji, kultury i  sportu; wspieranie dzia-
łań na rzecz społecznej gospodarki 
rynkowej; promocja rozwiązań eko-
energetycznych i  proekologicznych; 

współpraca kra-
jowa i  międzyna-
rodowa oraz dzia-
łania promocyjne.
Ranking prowadzony jest w  podziale 
na sześć kategorii jednostek samo-
rządu 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.

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
• 2019 – 5 miejsce

W rydułtowskiej szkole będzie cieplej
Umowa na termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach podpisana. 
Oznacza to, że w placówce szykuje się już drugi w tym roku szkolnym poważny remont.

Umowę podpisali starosta Leszek Bizoń i  dyrektor ZSP 
Jacek Stebel (jako przedstawiciele powiatu) oraz Monika 
Świerzko-Jesionowska (przedstawiciel wykonawcy), któ-
rym została wyłoniona w  przetargu firma „REMONT-EX” 
z Rybnika. Zakres prac obejmie m.in. ocieplenie dachu, ścian 
zewnętrznych i  fundamentowych oraz częściową wymianę 
drzwi i okien. Budynek zostanie wyposażony również w kom-
paktowy węzeł cieplny i nową instalację centralnego ogrze-
wania. Wykonawca prac zajmie się też montażem instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i wykonaniem zasilania elektrycznego 
w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej. Zgodnie w pod-
pisaną umową na zrealizowanie inwestycji będzie mieć czas 
do końca października.
Inwestycja jest możliwa dzięki projektowi, współfinanso-
wanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który przewiduje 
termomodernizację nie tylko obiektów ZSP w  Rydułto-
wach, ale też Powiatowego Zarządu Dróg w Syryni. Całko-
wita wartość zadania wynosi 2.331.953,84 zł.
Termomodernizacja rydułtowskiej szkoły to kolejna 

poważna inwestycja podjęta w  placówce przez powiat 
w tym roku szkolnym. Przypomnijmy, że na przełomie listo-
pada i grudnia zakończył się tam gruntowny remont łazie-
nek. Obecnie są to instalacje nowoczesne, estetyczne i co 
najważniejsze – bardziej funkcjonalne. Na ich modernizację 
wydano ponad 173 tys. zł.
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Ruszyła budowa „Oazy Aktywności”
W rejonie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim trwają prace związane z rozbudową 
budynku oraz przystosowaniem terenu przy ul. Wałowej 30 na potrzeby projektu „Oaza aktywności”. Z tego 
powodu obszar wokół PCPR został wyłączony z użytkowania dla prywatnych samochodów osobowych.

Realizacja inwestycji jest związana z  projektem unij-
nym, na który Powiat Wodzisławski pozyskał prawie 3,8 
mln  zł dofinansowania z  budżetu UE i  budżetu państwa 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki niemu 
w  ścisłym centrum miasta jeden z  budynków dawnego 
kompleksu szpitalnego zostanie zaadaptowany na budy-
nek usługowy i przeznaczony na cele społeczne.

Po rozbudowie budynek otrzyma formę dwóch przeni-
kających się brył prostopadłościennych: część istniejąca 
– parterowa oraz część budowana – piętrowa. Na prze-
cięciu dwóch brył znajdzie się ogród zimowy. Na parterze 
zaprojektowano salę do ćwiczeń (rehabilitacyjno-relak-
sacyjną) wraz z  zapleczem sanitarno-szatniowym oraz 
pomieszczeniem socjalnym dla pracowników. Dodatkowo 
budynek wyposażony zostanie w  windę oraz dostępne 
z zewnątrz WC dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze 
zaprojektowano salę szkoleniowo-warsztatową przezna-
czoną dla 30 osób wraz z zapleczem, sanitariaty ogólno-
dostępne oraz ogród zimowy. W  bezpośrednim sąsiedz-
twie budynku zaplanowano parking na 10 samochodów 
osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.
W  ramach projektu stworzona zostanie również prze-
strzeń rekreacyjno-wypoczynkowa w  miejscu istnieją-
cego ogrodu oraz utworzona zostanie ścieżka edukacyjna. 
Całość obszaru ma wpisywać się w założenia hortiterapii, 
czyli terapii związanej z przebywaniem w ogrodzie.

Przyszłość wymaga innowacji
Od września 2018 roku, w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”, uczniowie szkół zawo-
dowych Powiatu Wodzisławskiego mogą bezpłatnie korzystać z przeznaczonych dla nich form wsparcia w postaci 
szkoleń i kursów. Część uczniów już zdobyła nowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

Projekt adresowany jest do młodzieży z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w  Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół Tech-
nicznych w  Wodzisławiu Śląskim, Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w  Wodzisławiu 
Śląskim, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Pszowie 
oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie.
W  okresie realizacji projektu (2018-2021) ze szkoleń i  kur-
sów, które mają na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi 
i nabycie przez nich umiejętności praktycznych, a przez to 
uzyskanie nowych kwalifikacji, będzie mogło skorzystać aż 
405 uczniów. W sumie w trakcie 3 lat szkolnych zaoferowa-
nych zostanie uczniom aż 676 miejsc kursowych. Zajęcia 
miękkie są prowadzone min. w pracowniach projektu kom-
plementarnego w Ośrodku Rozwoju Młodych Kadr.
Co ważne, dla znacznej części uczestników projektu (236 
osób) przewidziane są płatne praktyki i staże. Dotychczas 
udział w nich zakończyło 79 uczniów. Poza tym nowe kwa-
lifikacje zawodowe w zakresie spawalnictwa i obsługi wóz-
ków widłowych uzyskało 20 uczniów z  Branżowej Szkoły 
I  stopnia w  Radlinie, a  także 25 uczniów z  Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt „Innowacyjne nauczenie potrzebą przyszłości” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość 
wynosi 1 870 646,76 zł, w tym dofinansowanie w wysoko-
ści 1 590 049,75 zł.
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Dodatkowo przewidziano wymianę nawierzchni cią-
gów pieszo-jezdnych.
Realizacja projektu wspomoże procesy rewitalizacji Sta-
rego Miasta w  Wodzisławiu Śl. Przysłuży się zwłaszcza 
kobietom nieaktywnym zawodowo, „dzieciom rynku” 
jako miejsce do aktywnego i atrakcyjnego spędzania wol-
nego czasu (zaplecze dla wychowawców do organizacji 
ciekawych zajęć). Pozwoli także na stworzenie oferty spę-
dzania wolnego czasu dla seniorów czy osób z niepełno-
sprawnością, jak również osób korzystających z pomocy 
jednostek mieszczących się przy ul. Wałowej 30: Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiato-
wego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie 
i Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
Przypomnijmy, że aby „Oaza Aktywności” mogła powstać, 
władze powiatu dwukrotnie ogłaszały przetarg na wyło-
nienie wykonawcy. W  obu jednak przypadkach złożone 
oferty przekraczały możliwości finansowe. Nad projek-
tem zawisła groźba niepowodzenia. Zarząd Powiatu 
podjął więc starania w  Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego na rzecz pozyskania dodatkowych 
środków. – Wystąpiliśmy do instytucji zarządzającej, czyli 

do Urzędu Marszałkowskiego o  zmianę montażu finanso-
wego i  zwiększenie dofinansowania – tłumaczy starosta 
Leszek Bizoń.
Działania te przyniosły oczekiwany efekt, ponieważ 
Zarząd Województwa Śląskiego zgodził się na zwiększe-
nie finansowania z RPO z 2,8 mln zł do 3,8 mln zł. Dzięki 
dodatkowym środkom władze powiatu ogłosiły trzeci 
przetarg, który wyłonił wykonawcę inwestycji. Jest nią 
firma MILIMEX S.A z Siemianowic Śląskich. Planowany ter-
min ukończenia inwestycji to wrzesień 2020 r.

Polityka senioralna w praktyce, 
czyli z seniorami i dla seniorów „przy kawie”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, realizujące projekt „Oaza aktywności”, współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wychodzi naprzeciw 
potrzebom kolejnej grupy odbiorców. Tym razem mowa o seniorach. Za nami pierwsze spotkania.

Od stycznia 2020 r. w ramach działal-
ności Międzypokoleniowego Klubu 
Wolontariusza odbywa się cykl spo-
tkań dla seniorów. Inicjatywa ta cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Wodzisławia 

Śl. Spotkania mają charakter środo-
wiskowy i  dla wielu starszych osób 
są bodźcem do wyjścia z  domu. 
Podczas pierwszych zebrań, które 
odbyły się w styczniu, przedstawione 
zostały pomysły animatorek lokal-
nych projektu na kolejne spotkania 
oraz propozycje seniorów dotyczące 
ich tematyki. Wspólnie ustalono, iż 
spotkania powiązane będą z  kre-
atywną twórczością, czasem na kawę 
i  pogawędkę. W  planach jest rów-
nież aktywne spędzanie czasu pod-
czas  m.in. spacerów nordic walking, 
wspólne oglądanie filmów, pomoc 
i  wsparcie placówek dla dzieci oraz 
dzielenie się ze sobą swoimi umiejęt-
nościami. W  spotkaniach pomagać 
będą również wolontariusze Między-
pokoleniowego Klubu Wolontariu-
sza. Poruszane będą tematy ciekawe 
i ważne dla osób często tylko metryką 

starszych, bo duchem młodych i chęt-
nych do aktywności. Kolejne spotka-
nie już ostatniego stycznia o  godz. 
13.00. Daty następnych spotkań dla 
seniorów będą publikowane na stro-
nie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz 
na bieżąco na profilu Oaza aktywno-
ści na portalu facebook.com.
Serdecznie zapraszamy!
Kiedy spotyka się grupa?
• w piątki według ustalonego 
harmonogramu.
Gdzie?
• w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Wałowa 30, sala nr 6.
O której?
• o godz. 13.00
Co gwarantujemy?
• spotkania w przyjemnej atmosferze.
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Nieodpłatna pomoc prawna – co nowego?
Przeniesienie punktu porad prawnych z Mszany do Gorzyc, zmiana podmiotu odpowiedzialnego ze prowadzenie 
punktów w Radlinie i Pszowie, a także przekształcenie wszystkich miejsc udzielania porad w punkty bezpłatnych 
porad prawnych oraz wprowadzenie mediacji to najważniejsze zmiany, jakie z nowym rokiem nastały w dzia-
łalności bezpłatnego poradnictwa prawnego organizowanego przez Powiat Wodzisławski.

Nie zmieniły się za to zasady korzystania z  nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Nadal przysługuje ona osobom, które 
nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej. W  tym celu przed uzyskaniem porady składają sto-
sowne oświadczenie. Nadal też na wizyty do prawników do 
wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod 
numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Staro-
stwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
Przeniesienie punktu porad z Mszany do Gminnego Centrum 
Kultury w Gorzycach spowodowane zostało zbyt małą liczbą 
porad udzielonych w  tej pierwszej lokalizacji w  ciągu ostat-
niego roku. Z punktu w Gorzycach – podobnie jak z wszyst-
kich pozostałych – korzystać mogą jednak wszyscy miesz-
kańcy powiatu, bez względu na miejsce zamieszkania.
Od 2020 r. zmienia się również podmiot odpowiedzialny za 
prowadzenie punktów w  Pszowie i  Radlinie. W  rezultacie 
przeprowadzonego przez Powiat konkursu od stycznia za 
udzielanie porad w tych dwóch lokalizacjach odpowiadać 
będzie Fundacja Obrony Praw Człowieka DURA LEX SED 

LEX z Rybnika. Z przyczyn formalnych punkty te, dotych-
czas działające jako poradnictwo obywatelskie, będą funk-
cjonować jako punkty nieodpłatnych porad prawnych.
Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o  obowiązującym 
stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, admi-
nistracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w  sprawach, o  których 
mowa w  pkt 1 i  2, z  wyłączeniem pism procesowych 
w  toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoad-
ministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o  zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z  urzędu 

Nowy sprzęt = nowe możliwości
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. mogą 
już korzystać z nowego sprzętu do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa, zakupionego w ramach 
projektu „SłuchaMY rozumieMY działaMY”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2019  r. i  zakończy 
się 30 czerwca 2021  r. W  jego ramach uczniowie Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w  Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym w  Zespole Placówek Szkolno–Wycho-
wawczo–Rewalidacyjnych w  Wodzisławiu Śląskim mogą 
zupełnie bezpłatnie skorzystać z przeznaczonych dla nich 
form wsparcia współfinansowanych z  Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną 
z form pomocy jest innowacyjny system do treningu uwagi 
słuchowej, oparty na  założeniach metody prof.  Alfreda 
Tomatisa.
To kompleksowe rozwiązanie, które pozwala prowadzić 
skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną. Ma też 
zastosowanie  m.in.  w  terapii trudności szkolnych, takich 
jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia; terapii osób z zespo-
łem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD czy 
mózgowym porażeniem dziecięcym. Wspomaga umiejęt-
ność uczenia się, naukę języków obcych, jest także wspar-
ciem konkretnych sprawności i  obszarów funkcjonowa-
nia młodego człowieka. Dzięki projektowi ZPSWR właśnie 

wzbogacił się o  sprzęt o  nazwie „Uwaga słuchowa pro”, 
który pozwala nie tylko zdiagnozować problemy rozwo-
jowe, ale też prowadzić terapię metodą Tomatisa.
Uczniowie uczestniczący w  projekcie (75 osób) biorą też 
udział w  zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korek-
cyjno-kompensacyjnych oraz treningu umiejętności spo-
łecznych. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wyszko-
loną kadrę. W sumie zrealizowanych ma zostać 1900 godzin 
zajęć specjalistycznych, wyrównawczo-dydaktycznych 
i korekcyjno-kompensacyjnych uzupełniających ofertę pla-
cówki, jako wsparcie dla uczniów i uczennic ze specjalnymi 
potrzebami. Dodatkowo 32 nauczycieli ZPSWR zostało 
objętych szkoleniami,  m.in. z  zakresu metody Tomatisa 
i  treningu umiejętności społecznych w  celu jeszcze sku-
teczniejszego prowadzenia procesu indywidualizacji i pod-
noszenia kompetencji społecznych uczniów.
Całkowita wartość projektu to 300  000,00  zł. w  tym: 
270 tys.  zł to dofinansowanie z  budżetu Unii Europejskiej 
i budżetu państwa. Resztę stanowi niepieniężny wkład wła-
sny Powiatu.
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w  postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika paten-
towego w  postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz 
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finanso-
wym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związa-
nych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, z  wyjąt-
kiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Oso-
bom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które 
nie mogą stawić się w  punkcie osobiście oraz osobom 
doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o któ-
rych mowa w  ustawie z  dnia 19 sierpnia 2011  r. o  języku 
migowym i innych środkach komunikowania się, może być 
udzielana pomoc prawna poza punktem lub za pośred-
nictwem środków porozumiewania się na odległość. Taką 
potrzebę również zgłasza się telefoniczne w  Starostwie 
pod nr 32 4120951.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejno-
ści. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością. 

Kolejny krok dla lepszej pieczy zastępczej 
w powiecie zrobiony
Pod koniec stycznia przedstawiciele Powiatu Wodzi-
sławskiego: starosta Leszek Bizoń i członkini zarządu 
Krystyna Kuczera, a także burmistrz Radlina Barba-
ra Magiera zawarli umowę, dzięki której na terenie 
miasta już niedługo ma zostać uruchomiona kameral-
na powiatowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. 
To kolejny krok w kierunku poprawy sytuacji dzieci 
w domach dziecka.

Umowa dotyczy nieodpłatnego ustanowienia na rzecz 
Powiatu prawa użytkowania części budynku w  Radli-
nie przy ul. Odległej. Dzięki temu już wkrótce mają tam 
ruszyć prace adaptacyjne umożliwiające utworzenie na 
terenie miasta kolejnej kameralnej placówki opiekuń-
czo-wychowawczej dla 14 wychowanków Powiatowego 
Domu Dziecka w  Gorzyczkach. Wybór tego obiektu nie 
jest przypadkowy. Włodarze powiatu i  przedstawiciele 
powiatowej pomocy społecznej od kilku miesięcy aktyw-
nie poszukiwali dogodnej lokalizacji dla utworzenia trze-
ciej już w  powiecie całodobowej placówki opiekuńczo-
-wychowawczej. To efekt przepisów zobowiązujących do 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli odchodzenia 
od wielkich placówek w rodzaju domów dziecka na rzecz 
rodzin zastępczych lub placówek małych, pozwalających 
na bardziej indywidualne podejście do każdego pod-
opiecznego i jego problemów.
Władze powiatu za pomocą swojego centrum pomocy 
rodzinie od wielu lat podejmują próby ograniczenia liczby 
dzieci trafiających do pieczy zastępczej, zwłaszcza do jej 
form instytucjonalnych, czyli domów dziecka. W  Wodzi-
sławiu Śl. w  budynku dawnej Interny III przed kilku laty 
utworzono małą placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

Z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wyłączono 
też administrację i obsługę, która obecnie zarządza wszyst-
kimi całodobowymi powiatowymi placówkami opiekuń-
czo-wychowawczymi. Prowadzone są też różnorakie kam-
panie, mające na celu pozyskanie kandydatów na rodziców 
zastępczych. Opracowano  m.in. autorski program szko-
leniowy, który został zatwierdzony przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej. Wspieraniu rodzin 
zastępczych służą też grupy wolontariuszy składające się 
z uczniów I LO w Wodzisławiu Śl.
Mimo starań, nie zawsze udaje się zapobiec umieszcze-
niu dziecka w pieczy zastępczej. Nie zawsze jest też moż-
liwe zapewnienie mu opieki rodziny zastępczej. Pokazuje 
to liczba podopiecznych domów dziecka w  całej Pol-
sce. Tymczasem zgodnie z  przepisami ustawy, do końca 
2020  r. wszyscy organizatorzy pieczy zastępczej (głów-
nie powiaty) muszą osiągnąć tzw. standard, tj. w  pla-
cówce w tym samym czasie nie może przebywać łącznie 
więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnolet-
ność, przebywając w  pieczy zastępczej. Z  tego powodu 
w  powiecie zapadła decyzja o  przygotowaniu unijnego 
projektu, który ma pomóc w rozwoju i ulepszeniu lokal-
nego systemu pieczy zastępczej. Rozpoczęto też 

SIEDZIBY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ

• Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Ślą-
skim, ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzisław Śląski

• Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. Mikołaja 
Kopernika 8, 44-350 Gorzyce

• Urząd Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego), 
ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 
15, 44-310 Radlin

• Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców 
Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy
Więcej informacji oraz wzory dokumentów do pobrania 

na www.powiatwodzislawski.pl
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Zawodowi mentorzy 
poszukiwani
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. poszukuje 
pracodawców, którzy zechcieliby przyjąć do siebie na 
pięciodniowe praktyki uczniów powiatowych liceów 
ogólnokształcących. Planowany termin praktyk 
to pierwszy tydzień maja (4-8 maja).

Inicjatywa realizowana jest w  ramach projektu „Zawo-
dowy debiut”, w ramach którego uczniowie drugich klas 
liceów ogólnokształcących będą mogli odbyć praktyki 
zawodowe u pracodawców. W planowaniu kariery zawo-
dowej bardzo ważna jest bowiem nie tylko wiedza teo-
retyczna, ale też bezpośredni kontakt ze środowiskiem 
pracy i  obserwowanie w  praktyce wybranego zawodu. 
W ramach programu uczniowie będą mogli zatem nama-
calnie przekonać się, jak wygląda konkretny zawód, w któ-
rym chcą się kształcić.
–  Z  doświadczenia urzędu wynika, że bardzo często wybór 
dalszej ścieżki kształcenia lub rozpoczęcia aktywności zawo-
dowej w  danym zawodzie jest przypadkowy. Młodzież nie 
posiada wyobrażenia o specyfice pracy w tym zawodzie oraz 
charakterystyce pracy w  konkretnych przedsiębiorstwach – 
wyjaśnia Anna Słotwińska-Plewka, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy. – Wychodząc naprzeciw tym problemom, 
chcemy umożliwić młodzieży zapoznanie się z realnym środo-
wiskiem pracy – tłumaczy dyrektor.
Zanim przystąpiono do poszukiwań zawodowych men-
torów, PUP wraz ze szkołami dokonał badania preferencji 
zawodowych licealistów. W efekcie okazało się, że młodzież 
licealna zainteresowana jest dalszym kształceniem i rozwo-
jem w  zawodach medycznych, prawniczych, branży tury-
stycznej, kosmetologii, ale również weterynarii, geodezji, 
automatyki, logistyki, fotografii, bankowości i  tłumacze-
niach, a  nawet jako tatuażyści. I  w  tych właśnie branżach 
i  zawodach urząd poszukuje pracodawców chętnych na 
przyjęcie praktykantów. Grupa objęta planowanymi prak-
tykami to uczniowie drugich klas liceów. Przewidywany ter-
min to okres matur, czyli pierwszy tydzień maja (4-8 maja).
Pracodawcy zainteresowani przyjęciem do siebie liceali-
stów na praktyki proszeni są o kontakt z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Wodzisławiu Śl., tel. 32/459-29-90.
Serdecznie zachęcamy!

intensywne poszukiwania przyszłej lokalizacji nowej 
placówki.
Okazało się, że budynek w  Radlinie spełnia większość 
wymogów. – W okolicy znajdują się dwie szkoły podstawowe, 
instytucje kultury, sklepy, boiska sportowe. Powierzchnia użyt-
kowa i  liczba pomieszczeń oraz ich wielkość jest wystarcza-
jąca, żeby pomieścić 14 wychowanków wymaganych standar-
dem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania jeszcze kolejnych 
pomieszczeń na potrzeby zaplecza gospodarczego – tłumaczy 

Adam Grześkiewicz, dyrektor Centrum Administracyjnego 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzycz-
kach odpowiedzialny za utworzenie placówki. Obecnie 
w fazie wstępnej jest przygotowanie projektu architektonicz-
nego i kosztorysu, aby dostosować pomieszczenia na potrzeby 
placówki. Chodzi głównie o przepisy przeciwpożarowe. Trwają 
też uzgodnienia z  Urzędem Marszałkowskim w  Katowicach 
w sprawie zmiany miejsca i okresu realizacji projektu „Przystań 
Pieczy”. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uruchomie-
nie placówki w Radlinie przewidziano na wrzesień.

Od marca rusza 
nabór do programu 
„Aktywny samorząd”
Po raz kolejny osoby niepełnosprawne z terenu powiatu 
wodzisławskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samo-
rząd”, który finansowany jest ze środków PFRON. Wraz 
z początkiem marca rusza nabór wniosków w ramach 
modułu pierwszego i drugiego.

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy 
dotyczy  m.in. pomocy w  zakupie i  montażu oprzyrządo-
wania do posiadanego samochodu, pomocy w uzyskaniu 
prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. 
To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej. 
Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyż-
szego wykształcenia osobom uczącym się w szkole police-
alnej, w kolegium lub szkole wyższej.
Co ważne, w tym roku PFRON znacząco ułatwił osobom nie-
pełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu. 
Od 1 marca wniosek o dofinansowanie zarówno w ramach 
modułu pierwszego jak i  drugiego będzie można składać 
przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adre-
sem https://sow.pfron.org.pl/. W celu złożenia dokumentów 
należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
W ramach MODUŁU I wnioski będą przyjmowane w syste-
mie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r.
W ramach MODUŁU II przyjęte zostały dwa terminy przyj-
mowania wniosków:
• od 1 do 31 marca 2020 roku – dla wniosków dotyczących 
roku akademickiego 2019/2020
• od 1 sierpnia do 10 października 2020 roku – dla wnio-
sków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
Informacje o  pomocy w  ramach poszczególnych modułów 
można uzyskać na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl 
(zakładka „Aktywny samorząd”), w  siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. lub pod nume-
rem telefonu/32/455 14 30 wew. 31 lub 34.
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Przekaż 1% podatku organizacjom 
z powiatu wodzisławskiego
Trwa okres przygotowywania zeznań podatkowych. Termin składania PIT-ów upływa 30 kwietnia, ale już dziś 
warto zastanowić się nad przekazaniem 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku 
publicznego.

1% – tak w  skrócie nazywany jest 
podatek dochodowego od osób 
fizycznych, który od 2004 roku podat-
nicy mogą przekazywać na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego (OPP). 
Przekazanie 1% jest bardzo proste. 
Aby to zrobić, należy w odpowiedniej 
rubryce formularza PIT wpisać numer 
KRS uprawnionej organizacji, którą 
zechce się wesprzeć (aktualną listę 
OPP można znaleźć na stronach: www.
pozytek.gov.pl lub www.pozytek.ngo.
pl), uzupełnić kwotę 1% oraz (jeśli jest 
to wymagane) w  rubryce „INFORMA-
CJE UZUPEŁNIAJĄCE” podać tzw. „cel 
szczegółowy 1%”, czyli np. dane osoby, 
do  której środki mają trafić. Można 
także wyrazić zgodę na przekazanie 
OPP swoich danych osobowych: imie-
nia, nazwiska i adresu. Następnie roz-
dysponowaniem środków zajmą się 
już urzędy skarbowe.
Podatnik sam wybiera, na którą orga-
nizację zostanie przekazana kwota 
pochodząca z  jego zeznania podat-
kowego. Co istotne, przekazując 1% 
z  PIT-u,  nie traci się nawet złotówki, 
a oddając 1% przyczynia się do zwięk-

szenia wpływów organizacji pozarzą-
dowych. Jest to wygodna i bezpieczna 
forma wsparcia, ponieważ organiza-
cje pożytku publicznego zobowią-
zane są między innymi do składania 
sprawozdań ze swojej działalności, 
które zapewniają jawność w  zakresie 
np.  gospodarowania przychodami, 
a w wypadku niespełnienia wymagań, 
organizacja może stracić nadany sta-
tus OPP.
W 2004 roku 80 tys. podatników prze-
kazało organizacjom pożytku publicz-
nego sumę 10,4 mln zł. Z roku na rok 
ta kwota wzrasta. Łączna kwota 1% 
podatku przekazanego w  roku 2019 
z  rozliczenia za 2018  r. wyniosła aż 
874,4 mln zł. Jest więc o co zabiegać.

Którym zatem organizacjom można 
przekazać 1% podatku?
W  2020  r. uprawnionych do otrzyma-
nia 1% jest 8 798 organizacji pożytku 
publicznego. Jak zatem, spośród 
tysięcy organizacji, wybrać tę, której 
przekaże się 1%? Dla wielu osób jest 
to trudna decyzja. Dlatego podpowia-
damy, że do otrzymania 1% podatku za 

rok 2019 uprawnionych  jest 25  orga-
nizacji mających siedzibę na  tere-
nie powiatu wodzisławskiego, 
7  organizacji ogólnopolskich, które 
mają swoje filie w  naszym powie-
cie, a  także szpitale w  Rydułtowach 
i  w  Wodzisławiu Śl. Nasze lecznice 
można wesprzeć poprzez przekaza-
nie 1% Stowarzyszeniu Narodowy 
Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowi-
cach, z którym PPZOZ zawarł porozu-
mienie o współpracy. W odpowiedniej 
rubryce PIT  należy podać numer KRS 
0000093395 oraz cel szczegółowy: 
„Szpital w  Wodzisławiu Śl. i  Rydułto-
wach”. Szpitale można też wesprzeć 
poprzez przekazanie swojego 1% dla 
Stowarzyszenia „Razem na Szybiku” 
z  Wodzisławia Śl. (KRS 393290, cel 
szczegółowy: szpital w  Wodzisławiu 
Śl. i Rydułtowach).
Zachęcamy do tego, aby swoje pienią-
dze z podatku zostawić w swoim mie-
ście czy gminie. Wybierając lokalne 
organizacje i  inicjatywy, można 
naocznie obserwować wydatkowa-
nie przekazanych pieniędzy, a  także 
bezpośrednio czerpać korzyści ze sfi-

nansowanych przez siebie 
działań. Dzięki środkom z 1% 
odbywa się wiele imprez kul-
turalnych i  rekreacyjnych, 
dofinansowane są zajęcia 
sportowe, wsparcie otrzy-
mują schroniska dla zwierząt. 
Pomoc przekazywana jest też 
osobom potrzebującym.
Wykaz organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych 
do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycz-
nych za rok 2019, działających 
na terenie powiatu wodzisław-
skiego, zamieszczony jest na 
www.powiatwodzislawski.pl
Bez względu na wybraną 
organizację zachęcamy, aby 
swój 1% podatku podaro-
wać lokalnym organizacjom 
pozarządowym!
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Za nami IV edycja Piosenki Karaoke „ŚpiewaMY”
Rozśpiewani uczestnicy, występ zespołu Jambo Afrika i relacja na żywo zza kulis festiwalu – tak w skrócie można 
podsumować IV Festiwal Piosenki Karaoke „ŚpiewaMY” osób niepełnosprawnych. Patronat nad imprezą objął 
starosta Leszek Bizoń.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
– eliminacje czas zacząć
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawo-
wych oraz osoby dorosłe z powiatu wodzisławskiego do 
udziału w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 16 marca 
(poniedziałek) od godz. 10.00 w  Miejskiej i  Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim przy 
ul. Daszyńskiego 2.
W konkursie mogą wziąć udział osoby uczęszczające do szkół 
ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Eliminacje odby-
wać się będą w czterech turniejach (kategoriach): recytator-
skim, „Wywiedzione ze słowa”, poezji śpiewanej i teatru jed-
nego aktora.
Zgłoszenia można składać w  terminie do 9 marca 2020 r. 
w  kancelariach Starostwa Powiatowego w  Wodzisławiu Ślą-
skim przy ul. Pszowskiej 92a i ul. Bogumińskiej 2, bądź prze-
słać pocztą (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do 
Starostwa). W  przypadku zgłoszenia uczestnika po upływie 
terminu o przyjęciu na listę decyduje organizator.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Ślą-
skim pod nr tel.32/412 09 49.
Eliminacje rejonowe odbędą się 27 marca 2020r. w  Bielsku-
-Białej. Eliminacje wojewódzkie odbędą się 24 kwietnia 2020 r. 
w Bielsku Białej.

Tegoroczny Festiwal Karaoke zdomi-
nowały rytmy lat 80. i  90. Na scenie 
Wodzisławskiego Centrum Kultury 
wystąpiło 15 podopiecznych pla-
cówek i  ośrodków kształcenia spe-
cjalnego  m.in. z  Rybnika, Jastrzębia, 
Wodzisławia Śl., Czerwionki-Leszczyn, 
Żor oraz z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Gorzyc i Wodzisławia. Uczestnicy 
zaśpiewali lubiane utwory zespołów: 
Perfekt, Budka Suflera, Papa Dance 
czy Urszuli. W trakcie imprezy publicz-
ność mogła zobaczyć kilka kadrów zza 
kulis festiwalu. A wszystko za sprawą 
tzw. backstage-u, gdzie prowa-
dzono na żywo rozmowy z artystami 
przed ich występem. Była to wspa-
niała okazja do tego, by poczuć na 
własnej skórze emocje towarzyszące 

festiwalowi z  zakulisowej perspek-
tywy. Dodatkowo imprezę uświetnił 
występ zespołu Jambo Afrika, znany 
z  takich utworów jak: Afrika Simone, 
Saragossa Band czy Goombay Dance 
Band. Na scenie zaprezentował się 
również zespół taneczny Dżepetto 
Squad.
Wsparcia festiwalowi udzielili znani  
artyści, którzy zgodzili się zasiąść w 
jury: Kamil Machulec – adwokat, 
gitarzysta zespołu Tabu, Tomasz Ciba 
– właściciel agencji artystycznej, pre-
zenter, radiowiec i twórca programów 
estradowych, występuje także jako 
TOMEK CORA oraz Grzegorz Czech – 
właściciel, realizator i producent GOre-
cords. Imprezę poprowadził wodzirej 
z klasą Paweł Korduła. Pomysłodaw-

czynią imprezy jest pedagog Alek-
sandra Hawrył z ZPSWR w Wodzisła-
wiu Śl.
Czwartą edycje festiwalu wygrała 
Aleksandra Kojtych (na zdjęciu), dru-
gie miejsce wyśpiewał Miłosz Kopeć, 
a trzecie Tomasz Adamek.


