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Rozmowa ze starostą 
wodzisławskim Leszkiem 
Bizoniem na temat obecnej 
sytuacji w powiecie związanej 
z koronawirusem
– W jaki sposób monitorowany jest 
stan zagrożenia epidemicznego 
w powiecie wodzisławskim?
– Na bieżąco monitorujemy to, co dzieje 
się na terenie naszego powiatu. Wia-
domo, że jest on pod kilkoma względami 
specyficzny – przez powiat przebiega 
autostrada i na jego terenie zlokalizo-
wane są przejścia graniczne. Sytuacja na 
nich jest dynamiczna. Służby, zarówno 
powiatowe, jak i Straż Graniczna, dzia-
łają na okrągło. Poza tym mamy trudne 
zadania związane ze służbą zdrowia, ze 
szpitalami, z zapewnieniem opieki nie 
tylko już mieszkańcom powiatu wodzi-
sławskiego, ale i pacjentom ze szpitala 
w Raciborzu, który został przekształcony 
w szpital zakaźny.
– Powiat wodzisławski – jak sam Pan 
podkreślił – znajduje się przy granicy. 
Czy w związku z tym ma on jakieś 
większe zobowiązania, szczególne 
zadania?
– Mówimy tutaj o monitorowaniu sytu-
acji na granicy i ewentualnym przygo-
towaniu miejsc dla osób, które muszą 
poddać się kwarantannie. Mam na 
myśli osoby, które przekraczają gra-
nicę, a nie mają warunków, by odbyć 
kwarantannę w domu. Nie ukrywam 
też, że w związku z tym, co zaczęło 
się dziać na przejściach, mam tu na 
myśli los tysięcy rodzin mieszkańców 
naszego powiatu, którzy na co dzień 
pracują w Republice Czeskiej, interwe-
niowaliśmy wspólnie z innymi samo-
rządowcami, aby uruchomić przejście 
Gołkowice-Zavada.

– Czy szpitale w  Wodzisławiu Śl. 
i Rydułtowach są w pełnej gotowości?
– Na tyle, na ile możemy, przyjmujemy 
wszystkich, którzy potrzebują pomocy 
medycznej. W tym miejscu chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim służbom: Straży Pożarnej, Policji, 
lekarzom, pielęgniarkom za ich ogrom 
pracy i zaangażowanie, jakie wkładają 
w pomoc innym. To świadczy też o ich 
odpowiedzialnym podejściu do swoich 
obowiązków. A co do samego funkcjo-
nowania szpitali, to z powodu zagrożenia 
epidemicznego nastąpiły pewne zmiany 
organizacyjne dotyczące dostępu do 
dokumentacji medycznej, uzyskiwania 
informacji o stanie zdrowia pacjentów, 
a także przekazywania im paczek. Wię-
cej informacji o tych zmianach znajduje 
się na powiatowej stronie internetowej 
powiatwodzislawski.pl. Chciałbym także 
przypomnieć, że od 11 marca na wszyst-
kich oddziałach szpitali w Wodzisławiu 
Śl. i Rydułtowach obowiązuje całkowity 
zakaz odwiedzin chorych. Zachęcam 
też do udziału w akcjach społecznych, 
których celem jest wsparcie naszych 
szpitali, bo wiadomo, że są one obecnie 
przeciążone.
– Czy powiat musiał zabezpieczyć 
jakieś dodatkowe środki finansowe 
na walkę z koronawirusem?
– Na chwilę obecną, zresztą jak każdego 
roku, w budżecie powiatu wodzisław-
skiego mamy zabezpieczoną rezerwę 
finansową na zdarzenia nieprzewidziane, 
np. sytuacje kryzysowe. Obecnie korzy-
stamy właśnie z tej rezerwy. Oczywiście, 

sytuacja jest dynamiczna i dopiero się 
rozwija. W mojej ocenie największe koszty 
dopiero przed nami, dlatego też zachę-
camy do tego, by wspierać finansowo 
nasz PPZOZ, np. poprzez dobrowolne 
wpłaty na konto Caritas, które na doda-
tek można odliczyć od podatku.
– W jakim trybie pracuje Starostwo 
Powiatowe? W jaki sposób można 
załatwiać sprawy urzędowe?
– Jeżeli chodzi o samo starostwo, to 
maksymalnie ograniczyliśmy przyjęcia 
mieszkańców. Zmusiła nas do tego tro-
chę sytuacja. Część pracowników korzy-
sta bowiem z opieki nad dziećmi, gdyż 
szkoły są zamknięte. Do tego masowe 
wizyty w Wydziale Komunikacji, gdzie 
przybywają osoby sprowadzające auta 
z tych krajów, gdzie obecnie koronawirus 
zbiera największe żniwo. Mimo apeli i real-
nego zagrożenia, do Wydziału przycho-
dziło nieraz 450 osób. W trosce o zdrowie 
tych ludzi, ale też pracowników urzędu 
musieliśmy zmienić te zasady. Podobnie 
z resztą jak wszystkie okoliczne urzędy. 
– Jakie?
– Całą obsługę kancelaryjną zapewnia 
jedynie kancelaria na ul. Bogumińskiej. 
Początkowo przez pierwsze dwa tygo-
dnie przed wejściem do obiektu stał 
pracownik kontrolujący sytuację, aby 
na raz nie zgromadziło się zbyt wiele 
osób, aby były zachowane odstępy itp. 
W przedsionku były wyznaczone miejsca, 
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gdzie można było składać dokumentację, 
która nie wymagała potwierdzenia. Ze 
względu na bardzo dynamiczną sytuację 
i w trosce o bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz pracowników, musieliśmy pod-
jąć bardziej radykalne kroki i całkowicie 
zamknąć urząd dla klientów. Mimo ogra-
niczeń w dostępie, cały czas pracujemy. 
Dlatego apelujemy też, aby spróbować 
swoją sprawę załatwić drogą telefoniczną, 
mailową, faksową i internetową, wykorzy-
stując do tego platformy ePUAP i SEKAP. 
Do tego podpisy elektroniczne i profile 
zaufane – to funkcjonalności, z których 
teraz warto korzystać w relacjach z urzę-
dem, a które bez większych problemów 
można założyć w bankowości elektro-
nicznej. Dzięki tym sposobom można 
załatwić sprawy, nie wychodząc z domu 
i nie narażając ani siebie, ani innych osób. 
Aktualne informacje dotyczące pracy sta-
rostwa zamieszczone są na powiatowej 
stronie internetowej oraz na facebooku..
– Jak obecnie pracują inne instytu-
cje powiatowe? Które z nich są nie-
czynne? Które pozmieniały harmono-
gramy pracy? Jak działają na przykład 
Terenowy Punkt Paszportowy, Urząd 
Pracy czy Wydział Komunikacji i Trans-
portu? A co z dotrzymywaniem termi-
nów? Czy petenci, którzy nie stawią 
się w wyznaczonym czasie w urzędzie 
lub nie złożą wymaganych dokumen-
tów, będą musieli liczyć się z jakimiś 
konsekwencjami?
– Terenowy Punkt Paszportowy, który 
jest jednostką Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, jest nieczynny do odwołania. 
Z kolei Wydział Komunikacji i Transportu 
ograniczył realizację niektórych usług. 
Wszystkie umówione wizyty w Wydziale 
zostały anulowane. Dalej jednak wnio-
ski można składać za pośrednictwem 
platformy ePUAP. Zgodnie z ekspertyzą 
prawną Związku Powiatów Polskich, któ-
rego jesteśmy członkiem, terminy na chwilę 
obecną nie obowiązują. Podchodzimy do 
nich zupełnie inaczej. W okresie zagroże-
nia, a tym samym w okresie ograniczenia 
dostępu, nie możemy przecież podchodzić 
restrykcyjnie do egzekwowania terminów. 
Dopiero wtedy, kiedy sytuacja się uspokoi, 
po powrocie do normalnego funkcjono-
wania, będziemy na nowo egzekwować 
ustalone terminy. Również Powiatowy 

Urząd Pracy przeszedł na obsługę zdalną.
– Co z osobami, które korzystają 
z usług Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, domów dziecka. Jak obecnie pra-
cują te placówki? Czy pomoc w nich 
jest udzielana jakoś inaczej?
– Do tej pory swoją działalność zawiesiły 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i ośrodki 
wsparcia. Natomiast domy dziecka i domy 
pomocy społecznej pracują normalnie, 
z tym że wstrzymały one jakiekolwiek 
wyjścia swoich mieszkańców i obowiązuje 
w nich absolutny zakaz odwiedzin. Jest to 
jedyna możliwość, by koronawirus nie zna-
lazł się w tych domach. Wiadomo też, że 
pensjonariusze domów pomocy społecz-
nej są w grupie podwyższonego ryzyka.
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wodzisławiu Śl. zapewnia zdalne 
wsparcie psychologiczne osobom 
objętym kwarantanną i nie tylko – 
wszystkim osobom potrzebującym 
wsparcia w tym trudnym czasie. W jaki 
sposób można skorzystać z tej formy 
pomocy?
– W związku z zaistniałą sytuacją od 
23 marca Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zapewnia wsparcie specjali-
styczne w formie rozmów telefonicz-
nych, a także przez komunikator Skype. 
Poza już istniejącymi dyżurami psycho-
loga uruchomiony został dodatkowy 
dyżur. Przypominam również, że osoby 
objęte kwarantanną mogą uzyskać 
zdalną pomoc psychologiczną również 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Wodzisławiu Śl.
– A  w  jaki sposób z  nauczaniem 
w czasie epidemii radzą sobie szkoły 
powiatowe?
– Z powodu wprowadzenia stanu epi-
demii do Wielkanocy zajęcia dydak-
tyczne w szkołach są zawieszone. Szkoły 
przechodzą na nauczanie zdalne. Dzia-
łania na odległość na chwilę obecną 
się sprawdzają i będą one realizowane 
w najbliższym czasie zgodnie z zalece-
niami i instrukcjami władz oświatowych.
– Co z inwestycjami realizowanymi 
przez powiat? Ten rok zapowiadał 
się rekordowo pod względem inwe-
stycji drogowych. Czy przebiegają 
one planowo, czy też wykonawcy 
podjęli decyzję o przerwaniu prac? 

Czy terminy ich wykonania zostaną 
przesunięte?
– Na chwilę obecną priorytetami dla 
nas są walka z zagrożeniem wiruso-
wym, utrzymanie ciągłości pracy szpitali 
i wszytko to, co dzieje się przez koronawi-
rusa w naszym powiecie. Niemniej jednak 
życie toczy się dalej. Inwestycje, które są 
realizowane, przebiegają planowo. Nie 
ma w tym momencie żadnych zagrożeń 
co do terminów. Chciałbym przypomnieć, 
że niedawno została podpisana umowa 
na termomodernizację Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Rydułtowach, 
a 12 marca podpisałem umowę na termo-
modernizację budynków Powiatowego 
Zarządu Dróg w Syryni. Mimo że obecnie 
mniej uwagi poświęcamy inwestycjom, 
a więcej sprawom związanym z walką 
z koronawirusem, to i tak na tę chwilę 
wszystko przebiega normalnie.
– Czy do samorządów wciąż wpływają 
nowe wytyczne dotyczące środków 
bezpieczeństwa? Skąd pochodzą te 
komunikaty? Od wojewody czy innych 
organów państwowych?
– Ogólne zarządzenia czy rozporządzenia 
dotyczące tematów okołowirusowych 
pochodzą ze stron rządowych, głównie 
Ministerstwa Zdrowia. Natomiast kontakt 
bezpośredni mamy z Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego Wojewody Śląskiego 
oraz z samym wojewodą. Zarówno od 
niego, jak i z centrum zarządzania otrzy-
mujemy konkretne zarządzenia, komu-
nikaty czy wręcz polecenia wykonania 
jednego czy drugiego działania.
– Czego życzy Pan mieszkańcom 
naszego powiatu na ten trudny czas 
epidemii oraz na Święta Wielkanocne?
– Przede wszystkim zdrowia i spokoju 
oraz aby zagrożenie szybko minęło. Życzę 
też, abyśmy z powodu koronawirusa nie 
ucierpieli szczególnie – pod każdym 
względem: zdrowotnym, ekonomicznym, 
psychologicznym czy społecznym. Życzę, 
abyśmy wszyscy jako społeczeństwo 
umieli wyciągnąć wnioski na przyszłość 
z obecnej sytuacji. Wierzę, że mimo tych 
wyjątkowych okoliczności, przy zacho-
waniu niezbędnych środków ostrożności 
oraz odpowiedzialności za siebie i innych, 
mieszkańcom naszego powiatu uda się 
zdrowo i radośnie spędzić Wielkanoc. 
Tego życzę z całego serca. Wesołych Świąt!
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Nasze bezpieczeństwo w naszych rękach
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 stała się tematem, który w ostatnich tygodniach odmienił naszą codzien-
ność. W powiecie wodzisławskim, podobnie jak w całej Polsce, walczymy z realnym zagrożeniem epidemicznym. 
Wprowadzone ograniczenia i restrykcje bardzo mocno wpłynęły na nasze codzienne życie. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że nie jest nam wszystkim łatwo! Potrzebne jest wielkie poświęcenie ze strony każdego, by przezwyciężyć 
kryzys. Najlepsze, co możemy teraz robić, to zachować zdrowy rozsądek i ściśle przestrzegać zaleceń i procedur.
Poniżej publikujemy garść ważnych informacji związanych z koronawirusem.

Czym jest koronawirus?
Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłusz-
czową (lipidową). Dzięki takiej budowie 
można mu zapobiegać przez zastoso-
wanie środków chemicznych, takich jak 
zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, pre-
paraty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.
Jaką chorobę wywołuje koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje 
chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej 
występujące objawy choroby to gorączka, 
kaszel, duszność, problemy z oddycha-
niem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle 
mięśni i zmęczenie.
Na czym polega leczenie?
Decyzję o sposobie leczenia podejmuje 
lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, 
czyli polega na leczeniu objawów cho-
roby, takich jak gorączka lub problemy 
z oddychaniem. W literaturze naukowej 
opisuje się przypadki skutecznego wyle-
czenia pacjentów zakażonych koronawi-
rusem za pomocą dotychczas znanych 
leków. 13 marca 2020 r. Urząd Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
(URPL) wydał pozytywną decyzję w spra-
wie zmiany do pozwolenia na dopuszcze-
nie do obrotu leku zawierającego chlo-
rochinę, polegającą na dodaniu nowego 
wskazania terapeutycznego: „Leczenie 
wspomagające w zakażeniach koronawi-
rusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, 
MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie 
są dostępne dane dotyczące skutecz-
ności chlorochiny u chorych z COVID-
19 poza Chińską Republiką Ludową. 
Producent zabezpieczył zapas leku na 
potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz 
Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie 
z deklaracją producenta, chlorochina 
będzie dystrybuowana do pacjentów 
z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami 
Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decy-

zją URPL, po uzyskaniu zgody komisji 
bioetycznej, chlorochinę w połączeniu 
z lopinawirem i rytonawirem zastoso-
wano u chorych z ciężkim przebiegiem 
COVID-19 w Wojewódzkim Specjali-
stycznym Szpitalu im. Gromkowskiego 
we Wrocławiu.

Czy są jakieś specjalne leki 
zapobiegające nowemu 
koronawirusowi lub leczące go?
Do tej pory nie ma konkretnego leku 
zalecanego do zapobiegania lub leczenia 
nowego koronawirusa. Osoby zakażone 
wirusem otrzymują leczenie objawowe 
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oraz leczenie ewentualnych powikłań 
bakteryjnych.
Czy antybiotyki są skuteczne 
w zapobieganiu nowemu koronawi
rusowi i w jego leczeniu?
Nie, antybiotyki działają przeciwko bakte-
riom, ale nie działają przeciwko wirusom. 
Nowy koronawirus jest wirusem, dlatego 
antybiotyki nie powinny być stosowane 
jako środek zapobiegawczy lub leczniczy. 
Osoby hospitalizowane z powodu koro-
nawirusa mogą otrzymywać antybiotyki, 
jeśli wystąpi zakażenie bakteryjne, wtórne 
w stosunku do wirusowego.
Czy w ciągu 14 dni rozwoju wirusa 
pacjent już zaraża?
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) okres inkubacji, czyli okres od 
zarażenia pacjenta a początkiem wystę-
powania u niego objawów, w przy-
padku wirusa powodującego COVID-19 
waha się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej 
jest to około 5 dni (WHO zastrzega, 
że informacje te mogą być akutali-
zowane (w miarę spływania danych). 

Natomiast u części zarażonych objawy 
mogą w ogóle nie występować. Nie-
stety, osoby bez objawów mogą być 
źródłem zakażenia.
Czy osoby starsze i młodsze są na 
równi podatne na koronawirusa?
Ludzie w każdym wieku mogą zostać 
zainfekowani przez nowy koronawi-
rus. Osoby starsze, a także osoby z ist-
niejącymi schorzeniami przewlekłymi 
(takimi jak astma, cukrzyca, choroby 
serca) wydają się bardziej podatne ma 
wystąpienie cięższych objawów cho-
roby. WHO zaleca osobom w każdym 
wieku podjęcie kroków w celu ochrony 
przed wirusem, np. poprzez przestrze-
ganie zasad higieny rąk i higieny dróg 
oddechowych.
Gdzie znajdę aktualne informacje 
dotyczące liczby chorych w Polsce?
Na stronie gov.pl/koronawirus znaj-
dziesz mapę zarażeń koronawirusem. 
Dane tam zamieszczane pochodzą 
z Ministerstwa Zdrowia i są na bieżąco 
aktualizowane.

Czy osoby wyleczone mogą zarażać?
Obecnie brak dowodów naukowych na 
transmisję wirusa od ozdrowieńców. Sza-
cuje się, że okres inkubacji wynosi od 2 
do 14 dni i w tym okresie czasu istnieje 
ryzyko transmisji zakażenia.
Czy wirus SARS-Cov-2 może być 
przenoszony na obszarach o gorącym 
i wilgotnym klimacie?
Z dotychczasowych danych wynika, 
że wirus SARS-Cov-2 może się przeno-
sić we wszystkich obszarach, w tym 
o gorącym i wilgotnym klimacie. Nie-
zależnie od klimatu, należy stosować 
środki ochronne w przypadku zamiesz-
kania lub podróży do obszaru z transmi-
sją SARS-Cov-2. Najlepszym sposobem 
ochrony przed SARS-Cov-2 jest częste 
mycie rąk. W ten sposób eliminowane 
są wirusy, które mogą znajdować się 
na rękach i następnie przedostać się 
do organizmu po dotknięciu oczu, 
ust lub nosa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Przestrzeganie higieny chroni przed 
koronawirusem
Woda i mydło są Twoimi najważniej-
szymi sprzymierzeńcami w  walce 
z  koronawirusem. Przestrzegaj 
kilku prostych zasad, a zmniejszysz 
ryzyko zakażenia
Chorobotwórcze drobnoustroje mogą 
znajdować się na powierzchni rze-
czy, których codziennie dotykamy, 
takich jak pieniądze, klawiatura kom-
putera, telefon komórkowy, testery 
kosmetyków w sklepach, piloty do 
telewizorów. To dlatego, że wiele osób 
ich dotyka oraz rzadko pamiętamy 
o ich dezynfekowaniu. 
Chociaż wirusy potrzebują żywego nosi-
ciela, by żyć i się namnażać, to potrafią 
przetrwać także poza żywym organi-
zmem i w ten sposób zakażać. To, ile czasu 
przetrwają, zależy m.in. od temperatury, 
wilgotności, odczynu (pH) i promieniowa-
nia ultrafioletowego (np. nasłonecznienia). 
Wirus grypy na gładkiej powierzchni 
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Kwarantanna, dozór epidemiologiczny 
– co to znaczy?
W każdym zawodzie używa się języka 
fachowego. To upraszcza komunikowa-
nie się. Kiedy jednak słyszysz komunikaty 
dotyczące zdrowia lub innych ważnych 
spraw, które wpłyną na Twoje decyzje, 
powinieneś być pewnym, jakie jest zna-
czenie konkretnych sformułowań. 

Stan epidemii – co to znaczy?
Stan epidemii występuje wówczas, gdy 
na danym obszarze liczba zachorowań 
wyraźnie przekracza stan z poprzedniego 
okresu lub kiedy pojawiają się zakaże-
nia lub choroby dotychczas niewystę-
pujące. Ogłoszenie stanu epidemii jest 
podstawą prawną rozmaitych podejmo-
wanych przez państwo działań, których 
celem jest ochrona obywateli i położenie 
kresu epidemii. Przykład: w demokra-
tycznym państwie prawa jest wolność 
gospodarcza, rząd nie może zdecydo-
wać o zamknięciu klubów, kawiarni czy 
sklepów z odzieżą. Ale ogłoszenie stanu 
epidemii daje takie możliwości. To ważne, 
bo nie wszyscy są zawsze tak rozsądni, 
by słuchać zaleceń i ograniczyć swoje 
życie towarzyskie. Stan epidemii m.in. 
pozwala rządowi ograniczyć z Polski 
wywóz towarów niezbędnych naszym 
służbom medycznym, ułatwia procedury 
zakupowe i współpracę z podmiotami 
komercyjnymi. Stan epidemii jest więc 
okresem przejściowym, w którym sto-
suje się rozmaite nadzwyczajne środki 
z uwagi na bezpieczeństwo publiczne.
Stan epidemii zostanie zakończony wów-
czas, gdy przestanie istnieć przyczyna, 
dla której go wprowadzono.
Stan epidemii umożliwia wprowadzenie 
kolejnych ograniczeń, które mają zmniej-

szyć liczbę kontaktów międzyludzkich, 
a więc zatrzymać rozprzestrzenianie 
się koronawirusa. Zgodnie z nimi do 11 
kwietnia włącznie można przemieszczać 
się wyłącznie w celach:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracow-

nikiem, prowadzisz swoją firmę, czy 
gospodarstwo rolne, masz prawo 
dojechać do swojej pracy. Masz rów-
nież prawo udać się po zakup towa-
rów i  usług związanych ze swoją 
zawodową działalnością.

• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz 
walki z koronawirusem i pomagasz 
potrzebującym przebywającym na 
kwarantannie lub osobom, które 
nie powinny wychodzić z  domu, 
możesz się przemieszczać w ramach 
tej działalności.

• załatwiania spraw niezbędnych do 
życia codziennego. Możesz się prze-
mieszczać, aby zrobić niezbędne 
zakupy, wykupić lekarstwa, udać się 
do lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa.

Przemieszczać się będzie można jedynie 
w grupie do dwóch osób. Obostrzenie 
to nie dotyczy rodzin.
Wyjścia rekreacyjne do parku, lasu, na 
spotkania są zakazane.
Wprowadzono też ograniczenie doty-
czące podróży komunikacją publiczną. 
W autobusie, tramwaju lub metrze tylko 
połowa miejsc siedzących może być 
zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeź-
dzie jest 70, to może się w nim znajdować 
maksymalnie 35 osób.
Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, 
spotkań, imprez czy zebrań. Można jed-
nak spotykać się z najbliższymi.

Liczba osób uczestniczących w mszy lub 
innym obrzędzie religijnym jest ograni-
czona do 5.

Co to znaczy, że ktoś … 
… jest hospitalizowany
Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie zna-
czy to, że ma koronawirusa. Niektóre 
osoby mają objawy chorobowe, ale jest 
to np. grypa. Dopiero po wykonaniu 
testu wiadomo, czy mamy do czynienia 
z zakażeniem koronawirusem. 
Liczba osób hospitalizowanych to nie to 
samo, co liczba osób chorych ani liczba 
osób będących za  ka  żo ny mi koronawi-
rusem. 
W przypadku podejrzenia o zakażenie 
koronawirusem pacjent jest umieszczany 
w izolatce, by nie zarażał innych chorych.

… jest objęty kwarantanną
Dotyczy to osób zdrowych, które miały 
bliski kontakt z osobami zakażonymi 
lub podejrzanymi o zakażenie korona-
wirusem. Od 15 marca kwarantanna jest 
obowiązkowa dla wszystkich wracających 
z zagranicy.
Przebywa w swoim mieszkaniu przez 
dwa tygodnie – liczone od dnia ostat-
niego kontaktu z zakażonym lub od dnia 
powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu 
wychodzić, nawet z psem na spacer, do 
sklepu czy do lekarza. To kwestia odpo-
wiedzialności obywatelskiej, bo może 
być nosicielem koronawirusa i zakażać, 
choć sam nie ma objawów. 
Nikomu nie wolno do niego przychodzić.
Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli 
pojawią się następujące objawy: gorączka, 
kaszel, problemy z oddychaniem, 

potrafi przetrwać nawet 48 godzin, 
a na jednorazowej chusteczce do nosa 
do 12 godzin. 
Badania sugerują, że koronawirusy 
(np. SARS, MERS) mogą utrzymywać się 
na powierzchniach przez kilka godzin 
lub nawet kilka (2-3) dni. Może się to 
różnić w różnych warunkach (np. rodzaj 

powierzchni, temperatura lub wilgot-
ność otoczenia). Dlatego Twoim naj-
większym sprzymierzeńcem jest, poza 
odpornością organizmu, przestrzeganie 
zasad higieny.
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób, 
by zatrzymać rozprzestrzenianie się 
zakażeń, niestety często jest bagateli-

zowany. A przede wszystkim mycie rąk 
pozwala usunąć z ich powierzchni m.in. 
bakterie, wirusy czy grzyby odpowia-
dające za cały szereg groźnych cho-
rób, jak choćby salmonellę czy grypę. 
Do „chorób brudnych rąk” zalicza się 
także biegunki, zatrucia pokarmowe 
i wirusowe zapalenie wątroby typu A.
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powinien bezzwłocznie, telefonicz-
nie powiadomić stację sanitarno-epide-
miologiczną lub zgłosić się bezpośred-
nio do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
Jeśli wracasz z zagranicy i nie masz możli-
wości odbywania kwarantanny w domu, 
będziesz ją odbywać we wskazanym Ci 
przez służby ośrodku (informację uzy-
skasz podczas przekraczania granicy).

… jest objęty 
nadzorem epidemiologicznym

Jeśli ktoś np. pracował w budynku, w któ-
rym przebywał nosiciel koronawirusa, 
był w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej 
sytuacji, gdy nie było bezpośredniego 
kontaktu z nosicielem lub chorym, ale 
na wszelki wypadek sprawdza się stan 
zdrowia tej osoby. 

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. 
Odbywa się w porozumieniu z pracow-
nikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie 
epidemiologicznym. Należy przejść na 
pracę zdalną w domu, zawiesić życie 
towarzyskie, ograniczyć do minimum 
wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć 
sobie temperaturę, kontrolować swój 
stan zdrowia. 

Źródło: www.pacjent.gov.pl
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Koronawirus. Jak załatwisz sprawy w urzędzie
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne od 30 marca do 
odwołania wszystkie siedziby Starostwa Powiato-
wego w Wodzisławiu Śl. zostały zamknięte dla osób 
z zewnątrz. Dostęp do budynków mają wyłącznie 
klienci umówieni wcześniej telefonicznie. Miejsce 
do składania dokumentów (pojemnik) znajduje 
się na terenie zadaszonego dziedzińca od strony 
ul. Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzę-
du Miasta).

Korespondencję wymagającą uzyskania potwierdze-
nia wpływu prosimy nadawać w placówkach poczto-
wych (listy polecone lub za potwierdzeniem odbioru). 
Zachęcamy do załatwiania spraw w urzędzie drogą 
elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając 
z ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administra-
cji Publicznej) lub systemu SEKAP. W tym celu należy 
posiadać profil zaufany. Można go założyć bez więk-
szych trudności w bankowości elektronicznej w więk-
szości polskich banków.
Dokumenty, wnioski, pisma nie wymagające urzędowego 
potwierdzenia prosimy wrzucać do pojemnika ustawio-
nego na terenie zadaszonego dziedzińca od strony ul. 
Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzędu Miasta).

Zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji 
i Transportu.
Przygotowaliśmy krótką informację na temat ścieżki 
postępowania w sprawach dotyczących Wydziału Komu-
nikacji i Transportu:
1. Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli 
posiadające dowód rejestracyjny z ważnym przeglą-
dem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie 
OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju) – nie 
trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem 
ważności OC i przeglądu – terminy na zgłoszenie zby-
cia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – o ile nie 
można tego było uczynić w inny sposób (np. poprzez 
ePUAP lub Sekap lub pocztą tradycyjną) zgodnie z opinią 
prawną Związku Powiatów Polskich z powodu działania 
siły wyższej ulegają zawieszeniu; zgodnie z projektem 
nowelizacji prawa związanego z COVID-19 termin ma 
zostać wydłużony do 180 dni (z obecnych 30);
2. Pojazdy nowe zakupione w salonie – w celu ich zare-
jestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP 
lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elek-
tronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości należy się 
skontaktować telefonicznie z WKT i porozumieć w spra-
wie przesłania skanów (czytelnych fotografii) dokumen-
tów do rejestracji pojazdu. Pracownik WKT zweryfikuje 

dokumenty i ustali telefonicznie lub mejlowo datę, 
kiedy mieszkaniec dostarczy komplet oryginalnych 
dokumentów papierowych, a jednocześnie podczas 
tej samej wizyty – odbierze tablice rejestracyjne 
i pozwolenie czasowe. Należy pamiętać jednocze-
śnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest 
jego ubezpieczenie;
3. Odbiór dowodu rejestracyjnego – nie ma konieczno-
ści odbioru dokumentów osobiście. W przypadku przy-
gotowania dowodu przez urząd do wydania, pracownik 
starostwa skontaktuje się telefonicznie z właścicielem 
pojazdu i poprosi go o zgodę na wysłanie go pocztą. 
Jednak posiadanie dokumentu nie jest konieczne 
i można go odebrać w terminie późniejszym. Przy-
pominamy, że nie ma konieczności wożenia ze sobą 
dowodu rejestracyjnego, ważne jest, aby w Central-
nej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zare-
jestrowaniu pojazdu;
4. Jeżeli musi zostać dokonana wymiana dowodu reje-
stracyjnego, wydanie wtórnika, czasowe wycofanie 
z ruchu, zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu – 
należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają 
profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), jeśli nie 
ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie doku-
menty pocztą tradycyjną (nie e-mail) na adres Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 – wów-
czas dowód rejestracyjny zostanie wysłany za potwier-
dzeniem odbioru na adres domowy mieszkańca. Warto 
w dokumentach przesłanych do Starostwa podać swój 
numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, gdyby były 
potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny 
itp. – urząd skontaktuje się w wnioskodawcą. Wniosek 
o wydanie dowodu rejestracyjnego można pobrać ze 
strony Starostwa;
5. Pojazdy sprowadzone z zagranicy – należy korzystać 
z oznaczeń wydanych przez kraj pochodzenia. Ważne jest, 
żeby pojazd został ubezpieczony. Urząd rejestruje 
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takie pojazdy tylko w wyjątkowych, 
indywidualnych przypadkach kiedy 
pojazd nie posiada oznaczeń i jest 
niezbędny dla funkcjonowania 
właściciela. Nie rejestruje się nato-
miast pojazdów na wniosek podmio-
tów gospodarczych sprowadzających 
pojazdy i prowadzących obrót nimi. 
Wynika to z faktu, że terminy na zare-
jestrowanie pojazdu (30 dni od spro-
wadzenia pojazdu), zgodnie z opinią 
prawną Związku Powiatów Polskich 
z powodu działania siły wyższej ule-
gają zawieszeniu. Zgodnie z projek-
tem nowelizacji prawa związanego 
z COVID-19 termin ma zostać wydłu-
żony do 180 dni (z obecnych 30).
6. Prawo jazdy – wniosek można 
złożyć za pośrednictwem ePUAP lub 
SEKAP, w pierwszej kolejności urząd 
wydaje wtórniki dokumentów (po 
zagubieniu) oraz załatwia sprawy 
kierowców zawodowych (kwalifika-
cja zawodowa). Sposób załatwienia 
sprawy należy uzgodnić wcześniej 
telefonicznie lub za pośrednictwem 
e-maila.
Wyjaśnienia też wymaga, że za nie-
dotrzymanie terminu na zgłoszenie 
zbycia lub nabycia pojazdu lub jego 
zarejestrowanie (w przypadku spro-
wadzonych z obszaru UE) ewentual-
nych kar nie może nakładać Policja.

Informacje w sprawach z zakresu 
Wydziału udzielane są wyłącznie 
drogą telefoniczną:
– rejestracja pojazdów:  

32 412 09 05, 32 412 09 06,
– prawo jazdy: 32 412 09 04
lub e-mailową na adres: komunika-
cja@powiatwodzislawski.pl (tą drogą 
nie można składać zeskanowanych 
wniosków z załącznikami. Można je 
jedynie skonsultować).

TELEFONY (ul. Bogumińska 2):
• Kancelaria: 32 453 97 10, 

fax. 32 453 97 12
• Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
• Wydział Administracji Architekto-

niczno-Budowlanej: 
tel. 32 453 97 66

• Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami: tel. 32 453 97 57

Koronawirus 
a terminy urzędowe
Związek Powiatów Polskich przygotował opinię prawną, dotyczącą skut-
ków epidemii koronawirusa na wymierzanie kar z tytułu niedokonania 
w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju 
Unii Europejskiej lub niezgłoszenia w terminie nabycia/zbycia pojazdu 
zarejestrowanego w kraju.

W opinii eksperta ZPP niedopełnienie 
w terminie obowiązku rejestracji pojazdu 
lub zgłoszenia nabycia/zbycia w powodu 
z powodu dostosowania się do zale-
ceń organów władzy publicznej lub ze 
względu na ograniczenia funkcjonowania 
wydziałów komunikacji stanowi siłę wyż-
szą i wyłącza odpowiedzialność za nie-
dotrzymanie terminu. Innymi słowy, nie 
może być powodem nałożenia kary 
od 200 zł do 1000 zł. Jest jednak jeden 
warunek: osoba chcąca zarejestrować 
pojazd nie mogła tego uczynić drogą 
elektroniczną, np. ze względu na brak 
profilu ePUAP lub brak dostępu do inter-

netu lub nie mogła dokonać zgłoszenia 
elektronicznego czy za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej, np. w konsekwencji 
objęcia kwarantanną
Zgodnie z powyższą opinią, informu-
jemy, że w związku ze stanem epidemii 
osoby, które nie dokonają w terminie 30- 
dniowym rejestracji pojazdu sprowadzo-
nego z kraju Unii Europejskiej albo nie 
zgłoszą w takim samym terminie naby-
cia/zbycia pojazdu nie będą podlegać 
karze pieniężnej, o której mowa w art. 
140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeśli 
nie miały możliwości dokonania takiego 
zgłoszenia.

• Wydział Organizacyjno-Admini-
stracyjny: tel. 32 453 97 30

• Wydział Rady i Zarządu: 
tel. 32 453 97 77

TELEFONY (ul. Pszowska 92a):
• Inspektor Ochrony Danych: 

32 412 09 39
• Wydział Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych: 
32 412 09 30

• Wydział Obywatelski Ochrony 
Informacji Niejawnych i Zarządza-
nia Kryzysowego: 
32 412 09 72

• Wydział Oświaty: 32 453 99 66
• Wydział Ochrony Środowiska: 

32 412 09 54
• Powiatowy Rzecznik Konsumen-

tów: 32 453 99 62
• Wydział Promocji, Kultury 

i Sportu: 32 453 99 77
• Wydział Zdrowia i Polityki Spo-

łecznej: 32 453 99 74

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności: 
32 412 09 67

TELEFONY (ul. Mendego 3):
• Wydział Geodezji/Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej:

– wydawanie map: 
tel. 32 453 97 83

– wydawanie wypisów i wyrysów 
ewidencji gruntów: 
tel. 32 453 97 67

– obsługa jednostek wykonawstwa 
geodezyjnego: 
tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72 
GEO-INFO Delta: https://systherm-
-info.pl/pliki/geo-info/Delta.html

– koordynacja usytuowania projek-
towanych sieci uzbrojenia terenu: 
tel. 32 453 97 11

Za wszelkie utrudnienia przepra-
szamy i prosimy o zrozumienie dla 
wyjątkowości zaistniałej sytuacji.
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Bezpłatne porady prawne na telefon
Od 23 marca do odwołania zmianie uległy zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych przez prawników 
w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w powiecie wodzisławskim.

Harmonogram dyżurów telefonicznych pełnionych przez prawników w okresie od 1 do 17 kwietnia 2020 r.  
w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej- powiat wodzisławski.

Dzień godziny Imię i nazwisko prawnika Telefon 
1 kwiecień
środa

8.00-12.00 Zuzanna Wojaczek – adwokat 534 596 233
9.00-13.00 Jerzy Janik – prawnik 881 005 843
10.00-14.00 Paweł Wojtas – radca prawny 500 284 805
12.00-16.00 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
13.00-17.00 Katarzyna Wojtas – prawnik 887 776 778
14.00-18.00 Izabela Lach-Barteczka- adwokat 693 666 692

2 kwiecień
czwartek

8.00-12.00 Artur Hasinski – radca prawny 607 322 729
9.00-13.00 Tomasz Polek – adwokat 502 580 976
9.00-13.00 Katarzyna Wojtas – prawnik 887 776 778
12.30-16.30 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
13.00-17.00 Mateusz Cudak – radca prawny 602 116 025

3 kwiecień
piątek

8.00-12.00 Franciszek Staneczek – radca prawny 602 394 723
8.00-12.00 Anna Woźniak – radca prawny 721 159 740
9.00-13.00 Jerzy Janik – prawnik 881 005 843
10.00-14.00 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
12.00-16.00 Adam Mura (mediator) – adwokat 509 939 750

6 kwiecień
poniedziałek

8.00-12.00 Kamil Sura- radca prawny 693 416 859
9.00-13.00 Jacek Pękalski – adwokat 601 510 863
10.00-14.00 Jerzy Janik – prawnik 881 005 843
12.00-16.00 Michał Bojda – adwokat 607 312 183
12.30-16.30 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
15.00-19.00 Kamil Sura- radca prawny 693 416 859

7 kwiecień
wtorek

8.00-12.00 Adam Folwarczny- adwokat 508 945 194
9.00-13.00 Jerzy Janik – prawnik 881 005 843
10.00-14.00 Zuzanna Wojaczek – adwokat 534 596 233
12.00-16.00 Marcin Gebel – radca prawny 505 044 332
12.30-16.30 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
14.00-18.00 Arkadiusz Hasinski – radca prawny 692 311 940

8 kwiecień
środa

8.00-12.00 Zuzanna Wojaczek – adwokat 534 596 233
9.00-13.00 Jerzy Janik – prawnik 881 005 843
10.00-14.00 Paweł Wojtas – radca prawny 500 284 805
12.00-16.00 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
13.00-17.00 Katarzyna Wojtas – prawnik 887 776 778
14.00-18.00 Izabela Lach-Barteczka-adwokat 693 666 692

9 kwiecień
czwartek

8.00-12.00 Artur Hasinski – radca prawny 607 322 729
9.00-13.00 Tomasz Polek – adwokat 502 580 976
9.00-13.00 Katarzyna Wojtas – prawnik 887 776 778
12.30-16.30 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
13.00-17.00 Mateusz Cudak – radca prawny 602 116 025

10 kwiecień
piątek

8.00-12.00 Franciszek Staneczek – radca prawny 602 394 723
8.00-12.00 Anna Woźniak – radca prawny 721 159 740
9.00-13.00 Jerzy Janik – prawnik 881 005 843
10.00-14.00 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
12.00-16.00 Adam Mura (mediator) – adwokat 509 939 750

Klienci zainteresowani poradą telefoniczną mogą kontaktować się bezpośrednio pod poda-
nymi w harmonogramie numerami telefonów z poszczególnymi prawnikami w godzinach 
wskazanych w harmonogramie.
Osoba potrzebująca pomocy, przed jej udzieleniem, powinna się skontaktować z danym 
prawnikiem, żeby ustalić, w jaki sposób może złożyć oświadczenie o uzyskanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (możliwe jest przesłanie 
oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej za pośred-
nictwem środków porozumiewania się na odległość (np. poprzez e-mail lub mms-em).
W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do internetu, osoba potrzebująca nie-
odpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez tele-
fon dyżurującemu prawnikowi.
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Wsparcie 
psycholo-
giczne 
całodobowo
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Ślą-
skim oraz w Powiatowy Spe-
cjalistyczny Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Wodzisławiu Śląskim oferują 
całodobowe wsparcie psycholo-
giczne przez telefon lub Skype. 
Z kolei Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. 
zapewnia telefoniczne wsparcie 
psychologiczne dla osób w kwa-
rantannie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 11:00-13:00. 
Szczegóły na plakacie.

14 kwiecień
wtorek

8.00-12.00 Adam Folwarczny – adwokat 508 945 194
9.00-13.00 Jerzy Janik – prawnik 881 005 843
10.00-14.00 Zuzanna Wojaczek – adwokat 534 596 233
12.00-16.00 Marcin Gebel – radca prawny 505 044 332
12.30-16.30 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
14.00-18.00 Arkadiusz Hasinski – radca prawny 692 311 940

15 kwiecień
środa

8.00-12.00 Zuzanna Wojaczek – adwokat 534 596 233
9.00-13.00 Jerzy Janik - prawnik 881 005 843
10.00-14.00 Paweł Wojtas- radca prawny 500 284 805
12.00-16.00 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
13.00-17.00 Katarzyna Wojtas - prawnik 887 776 778
14.00-18.00 Izabela Lach-Barteczka – adwokat 693 666 692

16 kwiecień
czwartek

8.00-12.00 Artur Hasinski – radca prawny 607 322 729
9.00-13.00 Tomasz Polek – adwokat 502 580 976
9.00-13.00 Katarzyna Wojtas – prawnik 887 776 778
12.30-16.30 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
13.00-17.00 Mateusz Cudak – radca prawny 602 116 025

17 kwiecień
piątek

8.00-12.00 Franciszek Staneczek – radca prawny 602 394 723
8.00-12.00 Anna Woźniak – radca prawny 721 159 740
9.00-13.00 Jerzy Janik – prawnik 881 005 843
10.00-14.00 Karolina Gasz-Solich – radca prawny 502 045 884
12.00-16.00 Adam Mura (mediator) – adwokat 509 939 750
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Szpital czasowo zawiesił 
planowe przyjęcia

Można finansowo wesprzeć nasze szpitale
Z powodu epidemii koronawirusa, która stanowi dla obu powiatowych szpitali – zarówno w Rydułtowach, jak 
i w Wodzisławiu Śl. – znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe, Caritas Archidiecezji Katowickiej urucho-
miła konto bankowe, na które można wpłacać środki na pomoc naszym placówkom.

Od lat wiadomo, że szpitale i ich dzia-
łalność jest przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia niedofinansowana. Podmioty 
tworzące szpitali, w przypadku placówek 
w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach jest to 
Powiat Wodzisławski – robią, co mogą, 
by szpitalom pomagać, ale same często 
znajdują się w nie najlepszej kondycji. 
Niestety z powodów prawnych samo-
rządy nie mogą też finansowo wspierać 
bieżącej działalności lecznic.
W tym roku nad placówkami publicznej 
ochrony zdrowia zawisły dodatkowo kło-
poty związane z walką z koronawirusem. 
Nawet te szpitale, które nie znajdują się 
na pierwszej linii frontu walki z zarazą, 
są bardzo obciążone. Tak jest również 
w przypadku szpitali w Wodzisławiu Śl. 
i w Rydułtowach, które nie dość, że prze-
jęły pacjentów z Raciborza (tamtejszy 
szpital został przekształcony w całości 
w szpital zakaźny), to musiały dodatkowo 
wdrożyć szczególne środki ostrożności 
i zabezpieczenia.
Nic więc dziwnego, że każda akcja, któ-
rej celem jest pomoc PPZOZ, jest na 
wagę złota. Caritas Archidiecezji Katowic-
kiej, która w naszym powiecie prowadzi 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisła-
wiu Śl. oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w Połomi, uruchomiła konto, na które 
można wpłacać darowizny na rzecz szpi-
tali w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach. 
Dyrektor wodzisławskiego ośrodka Caritas 
Andrzej Pałka prosi jedynie, by w tytule 
przelewów wskazać, że chodzi o wsparcie 
dla szpitali czy na walkę z koronawirusem. 
– Chodzi o to, abyśmy mogli łatwo takie 
przelewy „wyłapać” i wesprzeć nasze pla-
cówki. Wszystkie środki, które do nas w ten 
sposób trafią, zostaną przeznaczone na 
pomoc szpitalom. Zebrane pieniądze będą 
wykorzystane na zakup środków ochrony 
osobistej i innych materiałów niezbędnych 
do opanowania epidemii koronawirusa. 
Za wszelką okazaną pomoc z góry dzię-
kujemy – wyjaśnia Pałka.

Wszyscy, którzy chcieliby wes-
przeć szpital w  Rydułtowach lub 
w Wodzisławiu Śl., mogą tego doko-
nać poprzez wpłatę na konto: 
36 8436 0003 0101 0409 5947 0002 

z dopiskiem: „darowizna na rzecz walki 
z koronawirusem”,

Zachęcamy do udziału w akcji i ser-
decznie dziękujemy!

Od 13 marca do odwołania Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach czasowo zawiesił planowe 
przyjęcia pacjentów we wszystkich oddziałach.

Sytuacja podyktowana jest decyzją Ministra Zdrowia o przekształceniu 
Szpitala Rejonowego im. J. Rostka w Raciborzu w jednoimienny szpital 
zakaźny oraz koniecznością zabezpieczenia przez PPZOZ terenu powiatu 
raciborskiego, dotychczas objętego działalnością Szpitala Rejonowego 
w Raciborzu. Dwa dni wcześniej w szpitalach wprowadzono całkowity 
zakaz odwiedzin chorych.
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Pomoc dla szpitali również od Powiatu
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w marcu zdecydował o umorzeniu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. dwóch pożyczek na łączną kwotę 830 tys. zł.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przy-
chylił się do prośby dyrektora PPZOZ 
Krzysztofa Kowalika. Jak się okazuje, 
to konieczność, ponieważ, jak wynika 
z wniosku dyrekcji szpitali, niedofinan-
sowanie świadczeń jest jedyną i bezpo-
średnią przyczyną utrzymującej się od 
lat bardzo trudnej sytuacji finansowej 
jednostki.- Wiemy, że sytuacja finansowa 
szpitala jest bardzo trudna i spłata kapi-
tału wraz z odsetkami od obu udzielonych 
pożyczek jest dla jednostki bardzo wysokim 
obciążeniem finansowym, zwłaszcza teraz 
w okresie walki z koronawirusem – tłuma-
czy starosta Leszek Bizoń.
Głównym źródłem finansowania działal-
ności szpitala są przychody uzyskiwane 
z Narodowego Funduszu Zdrowia w Kato-
wicach w ramach zawartej umowy na 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych. 
Od października 2017 r. szpital został 
zakwalifikowany do tzw. sieci szpitali, 
gdzie zmieniły się zasady finansowania 
działalności medycznej. Ryczałtem zostało 
objęte lecznictwo stacjonarne i poradnie 
ściśle związane z kontynuacją leczenia 
szpitalnego oraz nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna. W związku z nowym 
sposobem finansowania szpital został 
pozbawiony możliwości uzyskiwania 
dodatkowych przychodów z tytułu tzw. 
ponadlimitów.

Comiesięczne przychody szpitala nie 
pokrywają kosztów funkcjonowania 
związanych z podstawową działalno-
ścią medyczną. Z tego powodu szpital 
generuje stratę netto, a także nietermi-
nowo wywiązuje się z zobowiązań płatni-
czych wobec dostawców leków, sprzętu 
medycznego, krwi, badań diagnostycz-
nych, energii elektrycznej, wody, ener-
gii cieplnej, co skutkuje dodatkowymi, 
wysokimi kosztami procesowymi oraz 
odsetkami, jakie jednostka musi pokry-
wać z tego tytułu.
Corocznie PPZOZ udziela większej liczby 
świadczeń w oddziałach szpitalnych, ani-

żeli zakłada plan rzeczowo-finansowy 
ustalony przez NFZ. Niestety zamiast 
przynosić to większy przychód – 
generuje jedynie dodatkowe koszty 
we wszystkich rodzajach wydatków 
rzeczowych.
Intencją zarówno Zarządu Powiatu, jak 
i kierownictwa PPZOZ jest utrzymanie 
i zabezpieczanie świadczeń medycznych 
na terenie naszego powiatu na dotych-
czasowym poziomie oraz dążenie do 
uzyskania wzrostu przychodów za wyko-
nywane świadczenia medyczne. Z tego 
powodu Zarząd zdecydował o umorzeniu 
szpitalom 830 tys. zł pożyczek.

Samorządy wspierają szpitale
Miasto Wodzisław Śl., Miasto Radlin oraz Miasto Rydułtowy podjęły uchwały w sprawie udzielenia wsparcia 
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z przeznacze-
niem na przedsięwzięcia, których celem jest m.in. walka z zagrożeniem ze strony koronawirusa.

Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik zwró-
cił się do lokalnych samorządów z apelem 
o wsparcie. Poprosił m.in. o pomoc w sfi-
nansowaniu zakupu przenośnego aparatu 
usg do oceny stanu układu oddechowego 
i układu krążenia, a także przenośnego 
aparatu rtg dla Oddziału Pediatrycznego 

w Rydułtowach. Dyrektora w staraniach 
o pomoc wsparł zarząd powiatu ze staro-
stą Leszkiem Bizoniem na czele.
Samorządy miast i gmin powiatu ze zro-
zumieniem przyjęły prośbę o pomoc. 
W Radlinie i w Rydułtowach władze tam-
tejszych miast zdecydowały o udzieleniu 

szpitalom pomocy w kwocie 20 tys. zł 
każdy. Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej Wodzisławia Śl. radni wspólnie z pre-
zydentem miasta postanowili o udziele-
niu PPZOZ pomocy w łącznej wysokości 
300 tys. zł. Niewykluczone jest również 
wsparcie ze strony innych samorządów.
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Nowy samochód dla DPS w Gorzycach
Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach wzbogacił się o nowy, przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych, samochód marki Renault Traffic. Pojazd, który zasilił flotę placówki, został zakupio-
ny ze środków pochodzących z budżetu powiatu wodzisławskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON).

Klucze do pojazdu dyrektorowi placówki 
Ryszardowi Pawłowi Nawrockiemu 
symbolicznie przekazał starosta Leszek 
Bizoń. W W uroczystości udział wzięli 
również członkini zarządu resortowo 
odpowiedzialna za pomoc społeczną 
Krystyna Kuczera, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisła-
wiu Śl. Irena Obiegły, dyrektor Ośrodka 
Caritas w Wodzisławiu Śl. Andrzej Pałka 
oraz pracownicy placówki. Zanim jednak 
do tego doszło, pojazd został poświę-
cony przez kapelana DPS w Gorzycach 
ks. Andrzeja Gawełczyka.
Nowy pojazd to 9-osobowy bus marki 
Renault Traffic, który dzięki specjalnemu 
wyposażeniu (pasy mocujące, najazdy 
szynowe itp.) jest przystosowany do prze-
wozu osób niepełnosprawnych, w tym 
poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Jego koszt wyniósł prawie 153 tys. zł, 
z czego 73 tys. zł. to wkład własny Powiatu, 
a 80 tys. zł to dofinansowanie pozyskane 
ze środków PFRON w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami”.
Dzięki zakupowi w znacznym stopniu 
poprawi się jakość usług świadczonych 
na rzecz mieszkańców, którzy samocho-
dami regularnie są dowożeni na przykład 
do lekarzy specjalistów. W samym tylko 
2019 r. miały miejsce 492 takie konsultacje.
Flota samochodowa Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzy-
cach składa się z pięciu pojazdów, w tym 
z trzech służących do przewozu mieszkań-
ców, a także z dwóch samochodów dostaw-
czych. W sumie w 2019 r. przejechały one 
66,6 tys. km. W miarę możliwości flota jest 
sukcesywnie unowocześniana dla potrzeb 
mieszkańców placówki. Poprzedni zakup 
samochodu dla DPS miał miejsce w 2017 r.
Co ważne, samochody wycofywane z eks-
ploatacji w DPS nie trafiają na złom, lecz, 
jeśli pozwala na to ich stan techniczny, 
trafiają do innych placówek, w których 
mogą jeszcze być wykorzystywane. Tak 
się stało i tym razem. Przekazany dzisiaj 

samochód zastąpił 16-letniego Renault 
Traffic, który został przekazany do Ośrodka 
Caritas w Wodzisławiu Śl. Instytucja ta na 
zlecenie powiatu prowadzi m.in. Warsztaty 
Terapii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszek 
w Wodzisławiu Śl. oraz Ośrodek Wsparcia 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w Połomi. – Aktualnie mamy dwa samo-
chody zakupione z własnych środków – 
jeden z 2018 r. służący w OW Połomia oraz 
używany z 2008 r. służący w WTZ Wodzisław. 
Mamy też auto zakupione z dofinansowania 
PFRON w 2016 r., na które Caritas wyłożył 40% 
z kwoty 120 000 zł, które jeździ w WTZ. Wyko-
rzystujemy ponadto auto z DPS w Gorzy-
cach przekazane nam w 2017 r. – wyjaśnia 

dyrektor ośrodka Caritas Andrzej Pałka.
– Samochody, nawet używane, są bardzo 
potrzebne. Codziennie jeździmy 350 km 
w ośrodku wsparcia w Połomi i ok. 220 
w WTZ Wodzisław Śl., aby dowieźć uczestni-
ków. Wozimy łącznie ok. 65 osób po terenie 
całego powiatu, robiąc ok. 570 km dzien-
nie! Dwa samochody mamy więc de facto 
wyłączone do samego tylko dowożenia 
uczestników. A te pozostałe wykorzystu-
jemy do codziennej obsługi typu zakupy, 
wyjazdy uspołeczniające i inne sprawy 
bieżące. W ośrodku prowadzimy też wypo-
życzalnię sprzętu i łóżek rehabilitacyjnych. 
Ten sprzęt też trzeba osobom potrzebują-
cym dowieźć – kwituje Pałka.
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1,5 mln zł więcej na przebudowę 
Mszańskiej i Turskiej
Powiat Wodzisławski pozyskał prawie 1,5 mln zł więcej na przebudowę ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl. 
i Turskiej w Mszanie. Początkowo inwestycja miała być dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
2 mln 790 tys. zł. Ostatecznie okazało się jednak, że zadanie to otrzymało również dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, tyle że o 1 mln 488 tys. zł 
wyższe niż z FDS. Zarząd Powiatu zdecydował więc o skorzystaniu z drugiej opcji.

Trwa remont Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy
Z tego powodu na odcinku objętym robotami droga został zamknięta dla ruchu. Przejazd jest możliwy wyłącz-
nie dla autobusów komunikacji publicznej, mieszkańców Gorzyc i Bełsznicy, a także przedsiębiorców mających 
swoje siedziby w rejonie zamkniętego odcinka drogi.
Trwające prace związane są z modernizacją kolejnego pół-
torakilometrowego odcinka ul. Raciborskiej, na którą Powiat 
Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wartość zadania to 5,4 mln zł, z czego połowę 
sfinansuje Powiat wspólnie z Gminą Gorzyce.
Roboty obejmują między innymi przebudowę kanalizacji desz-
czowej, stabilizację gruntu oraz wykonanię nowych warstw 
konstrukcyjnych drogi. Powstaną również nowe chodniki 
i ścieżka rowerowa. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona 
w przetargu firma „MARBUD” Zakład Usług Budowlanych 
Mariusz Ogrodowski z Rybnika.

Z uwagi na technologię robót nie ma możliwości utrzyma-
nia ruchu kołowego dla wszystkich jego uczestników. Na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Poprzeczną w Gorzycach 
do skrzyżowania z ulicą Wałową w Bełsznicy ruch dozwolony 
jest wyłącznie dla autobusów komunikacji publicznej, miesz-
kańców Gorzyc i Bełsznicy, a także przedsiębiorców, których 
siedziby mieszczą się w rejonie zamkniętego odcinka drogi.
W związku z tym na trasie Gorzyce – Syrynia – Racibórz wyzna-
czono objazd. Poprowadzony jest drogą krajową nr 78 w Gorzy-
cach, Olzie i Zabełkowie, drogą krajową nr 45 w Zabełkowie, 
Roszkowie i Krzyżanowicach oraz drogą wojewódzką nr 936 
w Krzyżanowicach, Bukowie i Syryni.

Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego 
roku władze Powiatu zgłosiły wniosek 
o dofinansowanie zadania pod nazwą: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S 
ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. 
Turska w Mszanie” zarówno do Funduszu 
Dróg Samorządowych, jak i do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 
Wszystko po to, by zwiększyć szansę na 
pozyskanie dodatkowych środków na 
realizację inwestycji. W lipcu Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach pozytywnie 
rozpatrzył wniosek o dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. We 
wrześniu Powiat ogłosił przetarg na 
realizację inwestycji, natomiast z końcem 
listopada podpisano umowę z wyko-
nawcą AUTO-TRANS Asfalty Sp. z o.o. 

z Gierałtowic, który złożył najkorzyst-
niejszą ofertę.
Kilka tygodni temu okazało się jednak, że 
wniosek przeszedł pozytywną weryfika-
cję w ramach RPO i otrzymał rekomen-
dacje do dofinansowania w kwocie 4 279 
487,67 zł, z czego wkład własny wyniósłby 
1 337 216,51 zł. W przypadku FDS wkład 
własny wynosi 2 822 643,72 zł, czyli jest 
prawie o 1,5 mln zł większy niż w RPO. 
Po dokładnych analizach i rozmowach 
z instytucją zarządzającą, władze Powiatu 
ostatecznie zdecydowały o zmianie źró-
dła finansowania inwestycji. Decyzja 
ta pozwala na spore oszczędności, co 
w dzisiejszej sytuacji napiętych budże-
tów i konieczności szukania oszczędno-
ści jest argumentem najważniejszym.
Przedsięwzięcie obejmuje kompletną 

modernizację 1,8 km odcinka drogi od 
skrzyżowania ul. Mszańskiej z Czarniec-
kiego w Wodzisławiu Śl. do skrzyżowania 
ul. Turskiej z Skrzyszowską w Mszanie. 
Remont przewiduje ponadto przebu-
dowę i budowę 1,5 km chodników, 
10 miejsc postojowych, budowę i prze-
budowę 2 zatok autobusowych. Dodat-
kowo powstanie odwodnienie drogi oraz 
brakujące oświetlenie jezdni. W ramach 
robót przygotowawczych i wykończe-
niowych zaplanowano wzmocnienie 
skarp nasypu płytami ażurowymi oraz 
zabezpieczenie sieci gazociągowej, ener-
getycznej i teletechnicznej. Obniżona 
będzie także niweleta drogi na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do 
posesji nr 1A (na miejscu byłego wia-
duktu drogowego).
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Na co skarżą się konsumenci 
– rzecznik podsumował ubiegły rok
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego Dariusz Kalemba, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 
przedstawił roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku ubiegłym. Czym dokładnie zajmuje się Rzecznik? 
Jakie są jego zadania? Z jakiego typu sprawami mieszkańcy powiatu zwracali się najczęściej?

Realizacja zadań Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów

Jednym z podstawowych zadań Rzecz-
nika jest zapewnienie bezpłatnego porad-
nictwa konsumenckiego i informacji 
prawnej w zakresie ochrony interesów 
konsumentów. W ubiegłym roku zadanie 
to Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
realizował głównie poprzez udzielanie 
porad i informacji oraz występowanie 
do przedsiębiorców w imieniu konsu-
mentów. Porady były udzielane bezpo-
średnio w biurze, telefonicznie oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
– W ubiegłym roku udzieliliśmy 1686 porad. 

Większość z nich dotyczyła problemów 
z nieuznanymi reklamacjami towarów 
i usług. Poza tym mieszkańcy powiatu 
wodzisławskiego pytali o możliwość zwrotu 
pełnowartościowego towaru oraz odstąpie-
nie od umowy zawartej na odległość i poza 
lokalem przedsiębiorstwa– mówi Dariusz 
Kalemba, Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów. Istotne dla konsumentów były 
przede wszystkim informacje na temat 
procedury reklamacyjnej wadliwych 
towarów i nieprawidłowo wykonanych 
usług. Klienci zgłaszali także problemy 
z uzyskaniem zwrotu zaliczki po rozwią-
zaniu umowy. Ponadto, w ramach zapew-
nienia bezpłatnego poradnictwa konsu-

menckiego, pracownicy biura redagowali 
pisma reklamacyjne (w przypadku, gdy 
pomocy szukała osoba starsza), udostęp-
niali ulotki informacyjne oraz wydawali 
wzory pism (m.in. druków reklamacyjnych, 
oświadczeń o odstąpieniu od umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
i na odległość).

Występowanie Rzecznika do przed-
siębiorców w  sprawach ochrony 
praw i interesów konsumentów
W sprawach, w których konsument skon-
taktował się ze sprzedawcą, a ten nie 
uznał reklamacji, Rzecznik interweniował 
pisemnie bezpośrednio do wskaza-

Informator (ponownie) pomoże wybrać szkołę
Już wkrótce uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą musieli 
podjąć decyzję o wyborze przyszłej szkoły ponadpodstawowej. W jej pod-
jęciu z pewnością pomoże opracowany przez powiatowe szkoły i Wydział 
Oświaty Starostwa Powiatowego „Informator Naborowy na rok szkolny 
2020/2021” z ofertą edukacyjną szkół i placówek ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.

Publikacja zawiera informacje o ofercie edukacyjnej szkół 
młodzieżowych, szkół dla dorosłych oraz ofertę Zespołu Pla-
cówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisła-
wiu Śląskim skierowaną do uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.
Na rok szkolny 2020/2021 powiatowe szkoły dla młodzieży 
przygotowały w sumie 1272 miejsca w 39 oddziałach klas 
pierwszych, w tym kilku całkiem nowych. I tak po raz pierw-
szy w ofercie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 
pojawi się kierunek technik rachunkowości, a w Zespole 
Szkół Technicznych – technik spawalnictwa. To odpowiedź 
na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców.
Ofertę edukacyjną wzbogacają i czynią bardziej atrakcyjną 
również licea ogólnokształcące. I Liceum Ogólnokształcące im. 
14 Pułku Powstańców Śląskich proponuje uruchomienie klas 
o dwóch nowych profilach: matematyka – język angielski 

– geografia oraz matematyka – język angielski – informa-
tyka. Ponadto od nowego roku szkolnego uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 
będą mogli kształcić się na zajęciach muzycznych w zakre-
sie wokalu i gry na instrumentach. Z kolei w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu 
Śl. planowane jest uruchomienie oddziału integracyjnego 
z profilem j.polski – j.angielski – biologia/geografia.
Informator w  wersji elektronicznej można pobrać 
ze strony:  http://www.powiatwodzislawski.pl/
oswiata/ w zakładce „DLA UCZNIA I RODZICA” lub www.
powiatwodzislawski.pl w zakładce „Dla mieszkańca”.
Wydział Oświaty przygotował również film, opowiadający 
zarówno o planach naborowych, jak i o procedurze logowania 
się do systemu rekrutacyjnego, który udostępniany jest m.in. 
w mediach społecznościowych.
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Miliony na ekologiczne ciepło w szpitalach
Zarząd Województwa Śląskiego rozdysponował środki na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energe-
tycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. Wśród beneficjentów jest m.in. Powiatowy 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., który na termomodernizację swoich 
obiektów ma otrzymać ponad 6 mln zł. W sumie w minionym półroczu Powiat i jego jednostki na proekologiczne 
rozwiązania w zakresie gospodarki cieplnej i energetycznej pozyskały z RPO Województwa Śląskiego 9 mln zł.

Całkowita wartość inwestycji w PPZOZ 
według kosztorysu to 7,1 mln zł. Przy-
znane dofinansowanie stanowi więc aż 
85% wnioskowanej kwoty. To spory suk-
ces. – Dzięki tym środkom będzie można 
zmodernizować system ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej w obu placówkach. 
To zaś przyniesie wymierne korzyści i eko-
logiczne, i finansowe dla PPZOZ. Wiadomo 
zaś, że każde wsparcie naszych szpitali jest 
na wagę złota – tłumaczy Leszek Bizoń, 
starosta wodzisławski, który zabiegał 
u władz województwa o środki dla PPZOZ 
na ten projekt.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
w obu szpitalach zostaną przeprowa-
dzone prace termomodernizacyjne ogra-
niczające straty ciepła oraz podnoszące 
sprawność instalacji centralnego ogrze-
wania. W ich ramach zarówno w Ryduł-
towach, jak i w Wodzisławiu Śląskim 
docieplone zostaną stropodachy i ściany 
zewnętrzne. Wymieniona zostanie też 
stolarka okienna i drzwiowa. Na sieci cen-

tralnego ogrzewania zamontowane 
zostaną z kolei układy pomiarowe i auto-
matyka pogodowa regulująca tempera-
turę na sieci.
Dodatkowo w obydwu szpitalach prowa-
dzona będzie modernizacja zewnętrznej 
sieci centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej poprzez wymianę ruro-
ciągów i ich izolacji oraz modernizację 
pomieszczeń węzłów cieplnych wraz 
z wymianą wymienników ciepła. Szpital 
w Rydułtowach zyska także nową kotłow-
nię zapasową (stara zostanie zlikwido-
wana) wraz z węzłem cieplnym wysokich 
parametrów. Efektem działań będzie 
spadek zużycia energii cieplnej i obni-
żenie kosztów eksploatacji budynków.
W Wodzisławiu Śl. prace dotyczyć będą 
w dużej części budynków po byłych 
oddziałach: neurologicznym oraz cho-
rób wewnętrznych I. Z kolei w Rydułto-
wach zmodernizowane zostaną obiekty 
oddziału pediatrycznego, laboratorium 
i warsztatów. Znaczne środki zostaną 

przeznaczone również na przebudowę 
sieci przesyłowych.
W ciągu minionego pół roku to już kolejne 
tak duże przedsięwzięcie podjęte przez 
zarząd powiatu. Przypomnijmy, że nie-
dawno podpisano umowę na termomo-
dernizację Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Rydułtowach. Rozstrzygnięto 
już też przetarg na poprawę efektyw-
ności energetycznej siedziby Powia-
towego Zarządu Dróg w Syryni. Obie 
inwestycje realizowane są w ramach 
unijnego projektu, na które Starostwo 
w Wodzisławiu Śl. pozyskało niemal 
3 mln zł dofinansowania.

nego podmiotu lub pomagał konsu-
mentom w redagowaniu odpowiednich 
pism. W tego typu sprawach konsu-
menci złożyli 255 wniosków. – Interwencje 
pisemne, których sporządziliśmy 1157, doty-
czyły najczęściej reklamacji odzieży i obuwia 
(113 spraw), urządzeń RTV, AGD, telefonów 
i sprzętu komputerowego (41 spraw) oraz 
mebli i artykułów wyposażenia wnętrz 
(25 spraw) – wylicza Dariusz Kalemba, 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 
Wystąpienia pisemne dotyczyły także 
nieuznanych reklamacji usług m.in. teleko-
munikacyjnych (16 spraw), turystycznych 
(10 spraw) i remontowo-budowlanych (9 
spraw). Skuteczność tych wystąpień na 
koniec 2019 roku była następująca: 123 
sprawy zakończyły się pozytywnie, 68 
negatywnie, 64 są w toku. W przypadku, 

gdy przedsiębiorca nie odpowiadał na 
pisma Rzecznika, zawiadamiano policję 
o popełnieniu wykroczenia i wniosko-
wano o ukaranie go grzywną. Takich 
spraw było 6.

Współpraca z instytucjami i organa-
mi zajmującymi się problematyką 
konsumencką
Istotnym elementem pracy Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów, obok 
doraźnej pomocy poradniczej w sytuacji 
sporu, jest branie udziału w spotkaniach 
branżowych i bezpłatnych szkoleniach 
oraz współpraca i wymiana informacji 
z takimi instytucjami, jak Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), 
Inspekcja Handlowa i Urząd Komunikacji 
Elektronicznej.

Działania Rzecznika o charakterze 
edukacyjno-informacyjnym

Edukacja konsumencka ma na celu upo-
wszechnianie wiedzy z zakresu praw kon-
sumenckich i umiejętności korzystania 
z niej w praktyce. W ubiegłym roku była 
ona realizowana w powiecie przez spo-
tkania Rzecznika z seniorami i młodzieżą 
szkolną. – Seniorzy często zgłaszają się 
z pytaniami o możliwość odstąpienia od 
umowy zawartej podczas pokazu, osoby 
młodsze natomiast informują o proble-
mach ze sprzedawcami internetowymi – 
wyjaśnia Dariusz Kalemba.
Kontakt:
• tel.: 32 453 99 62
• e-mail: prk@powiatwodzislawski.pl
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Kolejny budynek będzie bardziej ekologiczny
12 marca w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisano umowę na termomodernizację budynku 
Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą Syryni. Dzięki tej inwestycji kolejny budynek użyteczności publicznej 
zostanie zmodernizowany pod kątem ograniczenia strat ciepła i efektywnego wykorzystania OZE. Pozwoli to 
na spore zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania obiektu.
Wykonawcą inwestycji będzie wybrany 
w przetargu Zakład Remontowo-Budow-
lany „BUDOLEX” z Ujanowic, który zło-
żył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 
1.444.939,98 zł. Co ważne, przedsięwzię-
cie będzie finansowane z dotacji pozy-
skanej przez władze Powiatu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 
2020. Powiat pozyskał prawie 3 mln zł 
dofinansowania z Unii Europejskiej na 
projekt związany z modernizacją ener-
getyczną oraz budową instalacji służącej 
produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych w dwóch budynkach użyteczności 
publicznej: Powiatowym Zarządzie Dróg 
oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Rydułtowach.
Umowę na termomodernizację PZD 
ze strony powiatu podpisali: starosta 
Leszek Bizoń i dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Tomasz Wójcik. Z kolei 
ze strony wykonawcy – Stanisław 

Oleksy. Zakres robót obejmuje m.in.: 
wymianę starego źródła ciepła na insta-
lację gazową, ocieplenie ścian budynku, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
remont schodów zewnętrznych oraz 
wymianę pokrycia dachowego wraz 

z wzmocnieniem konstrukcji. Ponadto 
w budynku PZD zamontowane zostaną 
panele fotowoltaiczne oraz zmodernizo-
wane oświetlenie na placu wokół PZD. 
Firma na wykonanie zadania ma czas 
do końca października.

Z dyrektorem „Caritas” 
o nowych możliwościach współpracy
Ks. Łukasz Stawarz, nowy dyrektor Caritas 
Archidiecezji Katowickiej, był 10 marca 
gościem władz Powiatu Wodzisławskiego 
i powiatowej pomocy społecznej.
Z gościem spotkał się starosta Leszek Bizoń, człon-
kini zarządu powiatu resortowo odpowiedzialna za 
pomoc społeczną Krystyna Kuczera oraz dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej 
w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły. Księdzu-dyrek-
torowi towarzyszył szef wodzisławskiego ośrodka 
„Caritas” Andrzej Pałka. Spotkanie poświęcono 
omówieniu dotychczasowej współpracy („Caritas” 
na zlecenie Powiatu prowadzi Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Wodzisławiu Śl. oraz Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Połomi), a także różnych możliwości 
jej rozszerzenia o nowe funkcje i formy.
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Powstała nowa grupa wolontariuszy, 
którzy chcą pomagać
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. utworzyli kolejną 
w powiecie wodzisławskim grupę wolontariuszy. W poniedziałek 2 marca oficjalne skierowania do służby 
wolontariackiej wręczył im starosta Leszek Bizoń oraz członkini Zarządu Powiatu Krystyna Kuczera.

– „Człowiek jest bogaty nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, czym dzieli 
się z innymi”. To jest definicja wolonta-
riatu i waszej działalności. Wolontariat 
to wszystko, co możemy dać innym od 

serca. Jako starosta jestem dumny, że 
w naszym powiecie i w tej szkole już od 
2007 roku powstają nowe grupy wolon-
tariackie – podkreślał podczas spo-
tkania starosta Leszek Bizoń. To już 
trzynasta taka grupa młodych ludzi, 
która zawiązała się w powiecie dzięki 
współpracy szkoły i Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie. W bieżącym 
roku służbę wolontariatu podejmie 22 
uczniów klas pierwszych. Od września 
ubiegłego roku do stycznia tego roku 
kandydaci do wolontariatu uczestni-

czyli w przygotowaniach. Brali między 
innymi udział w spotkaniach ze swoimi 
starszymi kolegami, pedagogami oraz 
pracownikami PCPR. Ich opiekunką jest 
Pola Szolc, nauczycielka biologii w I LO.
Spotkanie było również doskonałą 
okazją, by podziękować tym wolonta-
riuszom, którzy przez dwanaście minio-

nych miesięcy pomagali w ramach 
wolontariatu w powiatowych jednost-
kach pomocy społecznej. – Uczniom, 
którzy kończą dziś działalność w wolon-
tariacie, w imieniu swoim i Zarządu 
Powiatu chciałbym serdecznie podzię-
kować za zaangażowanie, pracę i trud 
wniesiony na rzecz drugiego człowieka 
– dziękował Leszek Bizoń. Dzięki wolon-
tariatowi młodzi ludzie nie tylko mieli 
okazję, by pomóc osobom potrzebu-
jącym, ale też zweryfikować swoje 
wyobrażenia o pracy w pomocy spo-
łecznej. – Przez ostatni rok, biorąc udział 
w wolontariacie, pomagałam w rodzi-
nach zastępczych. Zdecydowałam się 
na wolontariat, bo chciałam sprawdzić, 
czy potrafię pomagać i nadaję się do 
pracy wolontaryjnej – mówiła jedna 
z uczennic.
Młodzież wodzisławskiej „Jedynki” 
w wolontariat w jednostkach organi-
zacyjnych pomocy społecznej anga-
żuje się już od roku 2007. Inicjator-
kami tego przedsięwzięcia były Irena 
Obiegły – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie – oraz Elż-
bieta Tkocz – wicedyrektor wodzi-
sławskiej szkoły.

Od 15 lat w rodzinie szkół „Tischnerowskich”
Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl., obchodziło 
w marcu 15 rocznicę nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Z tej okazji, 5 marca, w Wodzisławskim Centrum 
Kultury odbyła się uroczystość z udziałem wyjątkowego gościa – brata księdza Tischnera – Kazimierza.

Wstępem do uroczystości była – w opar-
ciu o filozofię Tischnera – miniatura 
teatralna w wykonaniu uczniów szkoły, 
zatytułowana „W każdej chwili możemy 
wznieść się ponad siebie i  zacząć 
wszystko”. Następnie odbyła się część ofi-
cjalna. Po ośpiewaniu hymnu państwo-
wego głos zabrał dyrektor ZSP Wojciech 

Komorek, który przypomniał historię 
wyboru osoby ks. prof. Józefa Tischnera 
na patrona szkoły. – O wyborze patrona 
zadecydowała młodzież podczas szkol-
nego referendum. Wówczas to młodzież 
wysuwała najróżniejsze propozycje, od 
narodowych wieszczów np. Adama Mickie-
wicza, po społeczników Marka Kotańskiego 

i sportowców np. Adama Małysza. Każda 
z klas przedstawiła uzasadnienie swojego 
wyboru. Spośród wszystkich zgłoszonych 
propozycji największą popularnością cie-
szyła się osoba ks. prof. Józefa Tischnera. 
Stąd decyzja, by osoba księdza Tischnera 
została patronem szkoły – wspominał 
dyrektor Komorek.
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Z kolei starosta Leszek Bizoń w swoim 
wystąpieniu powiedział, że II LO 
w Wodzisławiu Śl., popularnie nazy-
wane w środowisku lokalnym „Tisch-
nerem”, jest szkołą, która poza tym, 
że dochowała się w swojej historii już 

setek absolwentów, jest znana z otwar-
tości, wyrozumiałości dla innych, zro-
zumienia dla różnorodności ludzi oraz 
szacunku i pokory dla życia w jego 
wielu, nie zawsze kolorowych, aspek-

tach. – To tu działają klasy integracyjne, 
tu wolontariat jest powszechną postawą, 
tu w końcu odważnie podejmowane są 
tematy spoza kanonu podstawy progra-

mowej, a dotyczące różnych aspektów 
współczesnego świata, jak ekologia, 
prawa człowieka itp. – podkreślił Leszek 
Bizoń. Wspólnie z członkinią Zarządu 
Powiatu Kornelią Newy oraz prze-
wodniczącym Rady Powiatu Adamem 

Krzyżakiem złożył całej społeczności 
szkolnej najlepsze życzenia i gratu-
lacje. W prezencie szkoła od władz 
otrzymała antyramy.
Obecna na uroczystości wieloletnia 

dyrektor szkoły Anna Białek wspo-
minała, że podczas swoich studiów 
mogła osobiście poznać ks. Tischnera. 
Od tego momentu jego osoba stała 

się jej wielką „miłością”. – Prawdą jest 
to, co powiedział Tischner, że jedynie 
miłość wprowadza porządek w świat 
mądrości – powiedziała Anna Białek.
Na koniec głos zabrał gość specjalny 
Kazimierz Tischner, który powie-
dział, że z wielką satysfakcją przyje-
chał w odwiedziny od wodzisław-

skiego liceum. – Przyjechałem do Was, 
bo w 2000 r. na dwa tygodnie przed 
swoim odejściem mój brat napisał mi 
na kartce: „Weź ten strój góralski, konty-
nuuj to, co ja robiłem”. Filozofią nie chce 
się zajmować, od tego są inni. Z teolo-
gią jestem trochę „na bakier”, ale chce 
spełnić jego testament, bo on w dalszym 
ciągu tu jest. Przez to jesteśmy w takiej 
wielkiej rodzinie, którą Wy tworzycie – 
powiedział Kazimierz Tischner. Dodał 
też, że jego brat nie chciał żadnego 
pomnika, ponieważ jemu chodziło 
o to, żeby dalej kontynuować to dzieło 
myślenia, idee, którymi żył – To Wy 
jesteście tymi żywymi pomnikami. Ta 
młodzież i ci nauczyciele. To Wy two-
rzycie atmosferę rodziny i to Wy idziecie 
drogami Tischnera – podsumował brat 
księdza Tischnera.
Z okazji rocznicy nadanie szkole imie-
nia ks. prof. Tischnera w tym samym 
dniu odbyła się też debata na temat 
tolerancji i demokracji w oparciu o jego 
cytaty oraz „superwywiadówka” dla 
rodziców i uczniów klas pierwszych 
LO oraz Liceum Sztuk Plastycznych.


