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Dzień Samorządu Terytorialnego
Dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990 r., odbyły się pierwsze demokratyczne
wybory samorządowe w powojennej Polsce. Na pamiątkę tego wydarzenia od
dwudziestu lat w Polsce obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.
Samorząd terytorialny to nic innego
jak wspólnota tworzona przez mieszkańców gminy lub miasta, powiatu
i województwa. Dzień Samorządu
Terytorialnego jest więc nie tylko świętem samorządowców i pracowników
samorządowych, ale przede wszystkim
mieszkańców!
Z tej okazji, w 30. rocznicę odrodzenia
samorządu terytorialnego w Polsce,
starosta Leszek Bizoń wraz z Zarządem Powiatu Wodzisławskiego, a także
przewodniczący Adam Krzyżak z Radą
Powiatu Wodzisławskiego przekazują
najserdeczniejsze życzenia. – W roku
2020, który został ustanowiony Rokiem

Samorządu Terytorialnego, świętujemy 30-lecie wielkiego sukcesu, jakim
jest odbudowanie w wyniku przemian
ustrojowych idei społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego
w naszej Ojczyźnie. „Społeczeństwo obywatelskie to takie, które potrafi kierować
własnym państwem i za nie odpowiadać.
I do tego służy samorząd” – pisał w swoich przemyśleniach profesor Jerzy Regulski, współtwórca samorządu terytorialnego, nazywany „ojcem Polski lokalnej”.
Demokracja samorządowa sprawia,
że obywatele mają udział w życiu państwa i mogą decydować o tym, co dla
nich potrzebne i co ich bezpośrednio

dotyczy. Niech te słowa wzbudzają nieustanną refleksję nad istotą samorządności, oceną dotychczasowego dorobku
na rzecz lokalnej społeczności oraz planowaniem przyszłych działań.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
pragniemy złożyć wszystkim osobom
przyczyniającym się do propagowania
idei samorządności i rozwoju naszego
powiatu, jego miast i gmin słowa podziękowania i najlepsze życzenia: wytrwałości, zapału w tej ważnej i odpowiedzialnej
pracy, powodzenia w realizacji nowych,
ambitnych zamierzeń, satysfakcji oraz
dużo zdrowia, pogody ducha i pomyślności w życiu osobistym!

Wymazy na koronawirusa
bez wysiadania z samochodu
Przy Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim działa punkt pobrań wymazów na
obecność koronawirusa, tak zwany drive-thru, czyli bez wysiadania z auta.
Z punktu mogą korzystać wyłącznie osoby przebywające na kwarantannie.
Badanie można wykonać w 12. dobie
kwarantanny, po uprzednim otrzymaniu wiadomości sms, informującej
o możliwości wykonania bezpłatnego
testu na obecność koronawirusa. Przed

przyjazdem do punktu należy się jednak wcześniej telefonicznie zarejestrować pod nr tel. 511 095 235
Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-

14:00, a w soboty i niedziele w godzinach 9:00-12:00. Punkt pobrań
wymazów jest czynny codziennie od
10.00-12.00

Pół miliona pożyczki dla szpitali
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego udzielił Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. pożyczki na kwotę 500 tys. zł.
Decyzja Zarządu to pokłosie zmian budżetowych dokonanych przez radę powiatu. Pożyczka została udzielona na
okres 5 lat z karencją spłaty kapitału do końca bieżącego
roku. – Podobnie jak w latach ubiegłych pożyczka będzie
mogła podlegać umorzeniu. Wszystko będzie jednak zależeć

od sytuacji finansowej zarówno PPZOZ, jak i Powiatu – deklaruje starosta Leszek Bizoń. Pożyczka zostanie przeznaczona przez dyrekcję PPZOZ na wsparcie bieżącego funkcjonowania szpitali.
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Szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach
z szansą na nowoczesne laboratorium
380 tys. zł – tyle ma kosztować analizator i komora laminarna do molekularnego wykrywania RNA patogenów
przy użyciu reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), czyli sprzęt laboratoryjny, jaki
ma trafić do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Pozwoli
on m.in. na wykrywanie koronawirusa SARS-CoV-2, a także innych biologicznych czynników chorobotwórczych.
Obecnie dyrekcja PPZOZ, jak i zarząd powiat czynią starania
na rzecz pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
na to przedsięwzięcie. Analizator wzbogaciłby Pracownię
Mikrobiologii i umożliwił wykrywanie koronawirusa, dzięki
czemu znacząco zwiększyłby się dostęp do tego badania dla
mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Posiadanie tego
wyposażenia umożliwiłoby też szpitalowi bezpieczne wykonywanie hospitalizacji w trybie planowym, które obecnie
zgodnie z rekomendacjami NFZ zostało wstrzymane. Każdy

bowiem pacjent mógłby mieć zrobiony test w pespektywie
ok. 50 minut – godziny. Co ważne, sprzęt pozwala również
na oznaczanie innych patogenów wirusowych, bakteryjnych
i grzybiczych. Sprzęt byłby zatem bardzo przydatny dla diagnozowania nie tylko covid-19, ale też innych chorób w okresie zwiększonej zachorowalności (zwłaszcza wirusów grypy),
a także – co niezmiernie istotne – dla wykrywania bakterii
Clostridium Difficile – odpowiedzialnej za większość zakażeń szpitalnych.

Od 1 czerwca wznowiono powiatową komunikację
Od 1 czerwca na większości linii przywrócona została powiatowa komunikacja PKS. Autobusy kursują jak w dni
wolne od nauki szkolnej, jest ich jednak nieco mniej. Zmianie uległy też niektóre trasy.
Pasażerów czeka kilka zmian, które podyktowane są przede
wszystkim mniejszym zainteresowaniem komunikacją
publiczną w trakcie pandemii. W większości na głównych kierunkach z Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia-Zdroju, Raciborza, Odry, Bluszczowa oraz Gołkowic autobusy będą kursować
w godzinach szczytu co godzinę, a poza szczytem – co dwie.
Większość kursów po godzinie 20:00, część sobotnich i wszystkie kursy w niedzielę zostaną do odwołania zawieszone.
Inaczej ma się sprawa z linią nr 32 i 42. Ta pierwsza tymczasowo nie będzie kursować. Powodem jest zamknięcie ulicy
Ogrodowej w Gorzycach, gdzie budowana jest kanalizacja
sanitarna. Niestety podczas wakacji pasażerowie nie dojadą nią

do Podbucza i Uchylska. Natomiast do Kolonii Fryderyk będzie
można dojechać linią 33 relacji Wodzisław Śl. – Odra, która czasowo zmieni przebieg.
W przypadku linii nr 42 z Wodzisławia Śl. do Bukowa zmiana
będzie miała charakter trwały. Linia ta ulegnie znacznemu
skróceniu. Nie będzie już kursować przez Pszów, a przez
Zawadę. Decyzję o korekcie linii podjęto po analizie liczby
pasażerów korzystających z tego połączenia pomiędzy
gminą Lubomia a Pszowem.
Szczegółowe informacje na temat rozkładu jazdy zostały
opublikowane na stronie
https://rozklady.powiatwodzislawski.pl/.

Każde dziecko powinno mieć dom
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. rusza z kolejną
akcją promującą rodzicielstwo zastępcze w naszym powiecie. Okazją jest
obchodzony 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Centrum przygotowało m.in. specjalny spot promujący tę ideę. Występują w nim autentyczne
osoby już sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i kandydaci na rodziców.
Jeśli więc zastanawiacie się Państwo na przyjęciem dziecka do swojej rodziny – nie ma lepszego źródła informacji.
W powiecie wodzisławskim funkcjonuje
obecnie 158 rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka),
w których przebywa 270 dzieci i młodzieży. Potrzeby są jednak większe. Dla
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kolejnych 40 młodych ludzi w naszym
powiecie namiastką domu są bowiem
całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jeśli i Państwo chcielibyście zostać rodziną zastępczą, ofiarować
swoje serce i czas dzieciom pozbawio-

nym opieki własnych rodziców, zapraszamy do współpracy z pracownikami
zespołu ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 (II piętro), tel. 32 454 71 06.
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Jak postępują prace przy remontach dróg?
Pomimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, wykonawcy nie przerwali prac na budowach dróg
powiatowych. Obecnie w realizacji są dwie duże inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych. Pierwsza
to remont ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl. i Turskiej w Mszanie, na który Powiat Wodzisławski pozyskał prawie 4,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Druga to
modernizacja kolejnego półtorakilometrowego odcinka ul. Raciborskiej, współfinansowana z Funduszu Dróg
Samorządowych. Bezpieczniej i bardziej komfortowo po obu jezdniach będzie można jeździć od jesieni.
W przypadku tej pierwszej inwestycji od strony skrzyżowania tzw. „pięciu dróg” wykonano już prace związane z obniżeniem niwelety drogi. Na
odcinku ok. 300 m ułożono nowe warstwy konstrukcyjne drogi i wylano
pierwsze warstwy asfaltu, wybudowano chodnik oraz wykonano oświetlenie drogi. Obecnie prowadzone
są roboty równolegle na kolejnych
dwóch odcinkach: od ogródków działkowych w kierunku Mszany i w przeciwnym kierunku od skrzyżowania ul.
Turskiej z Skrzyszowską w Mszanie. Na

tych odcinkach obowiązuje ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Coraz bardziej zawansowane są prace
przy drugiej inwestycji, czyli modernizacji kolejnego fragmentu ul. Raciborskiej w Bełsznicy i Gorzycach. Aby
zachować ruch dla okolicznych mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, prace prowadzone są odcinkowo.
Drogowcy na całej długości przebudowali już kanalizację deszczową. Na
pozostałych odcinkach sukcesywnie prowadzone są prace stabilizujące

grunt oraz wykonywane są nowe warstwy konstrukcyjne drogi. Co ważne,
przy tej drodze powstaje również
kolejny odcinek ścieżki rowerowej.

Będzie remont skrzyżowania „pięciu dróg”
Dzięki temu, że władze Powiatu Wodzisławskiego pozyskały więcej pieniędzy na remont ul. Mszańskiej i Turskiej, mogą zaoszczędzone środki własne przeznaczyć dodatkowo na modernizację skrzyżowania ul. Mszańskiej,
Turskiej, Skrzyszowskiej i Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl. Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił już przetarg na to
zadanie. Planowany termin realizacji inwestycji to przełom lipca i sierpnia.
Początkowo skrzyżowanie, popularnie nazywane skrzyżowaniem „pięciu dróg”, nie było przewidziane do remontu
w ramach modernizacji ulicy Mszańskiej i Turskiej, ponieważ
nie zawierała tego dokumentacja projektowa przejęta od Miasta Wodzisławia Śl. (dokumentację przebudowy ul. Mszańskiej
w Wodzisławiu Śl. na odcinku od skrzyżowania „pięciu dróg”
do „wjazdu do strefy gospodarczej” opracowano na zlecenie
Miasta, które planowało budowę w tym rejonie miasta układu
komunikacyjnego dla strefy gospodarczej na Wilchwach).
Powiatowy Zarząd Dróg zlecił dodatkowo zaprojektowanie przebudowy dalszego odcinka, tj. do skrzyżowania z ul.
Skrzyszowską w Mszanie. Łączny zakres obejmował przebudowę drogi o długości prawie 1,9 km. Wartość kosztorysowa
tej inwestycji i to bez skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi wyniosła aż 8,1 mln zł. Kolejne zwiększanie zakresu
robót mogłoby się zatem przyczynić do przesunięcia realizacji inwestycji na lata późniejsze lub całkowitego jej zablokowania. Zwiększyłoby to bowiem koszty i przekroczyłoby
możliwości finansowe powiatu. Dlatego skupiono się na
przebudowie samej drogi, bez skrzyżowań.
Później jednak okazało się, że przebudowa ul. Mszańskiej,
która została początkowo zgłoszona przez władze powiatu
do Funduszu Dróg Samorządowych, zakwalifikowała się do
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tu warunki
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finansowe okazały się korzystniejsze o około 1,5 mln zł
niż w FDS, co oznacza, że zgodnie z planem Powiat wyda
na to zadanie mniej środków z własnego budżetu. Dzięki
oszczędnościom starosta Leszek Bizoń wspólnie z Zarządem Powiatu mogli zdecydować o modernizacji również
skrzyżowania pięciu dróg.
Jego przebudowa będzie obejmować wykonanie odwodnienia drogi, wymianę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, wymianę krawężników oraz wymianę
i przełożenie chodników z kostki betonowej. Wykonawca,
który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej będzie
miał czas na realizację inwestycji 45 dni od momentu podpisania umowy.
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W Pszowie i Rydułtowach
drogi do przebudowy
Ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach oraz ul. Traugutta w Pszowie – na modernizację tych dwóch dróg
Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości prawie 5 mln zł.
Zgodnie z kosztorysami inwestorskimi drugie tyle samorządy powiatu oraz miast Rydułtowy i Pszów wyłożą
z własnych budżetów. Obecnie trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców robót.
Ulica Bohaterów Warszawy w Rydułtowach zostanie przebudowana na odcinku prawie 1,2 km od ul. Plebiscytowej
w kierunku Radlina. Zakres robót obejmuje m.in: wykonanie
nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, przebudowę odwodnienia drogi oraz wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.
W przypadku ul. Traugutta w Pszowie przebudowa dotyczy odcinka od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do granicy z Rydułtowami. Zadanie przewiduje budowę nowej
konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią asfaltobetonową,

nowego chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego. W ramach inwestycji powstanie również ścieżka rowerowa, dzięki czemu
mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego ciągu
pieszo-rowerowego.
Realizacja obu inwestycji ma rozpocząć się jeszcze w te wakacje. Prace przy przebudowie ul. Bohaterów Warszawy mają
zakończyć się w tym roku. Natomiast roboty na ul. Traugutta
w Pszowie będą rozłożone do przyszłego roku, przy czym
ponad połowa ma zostać wykonana jeszcze w tym.

„Tischner” będzie mieć zmodernizowaną
salę gimnastyczną

Kompleksowego remontu sali gimnastycznej doczeka się Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl., w skład
którego wchodzi m.in. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa
Tischnera oraz Liceum Sztuk Plastyczne. 7 maja umowę w imieniu powiatu podpisał wicestarosta Tadeusz Skatuła oraz
dyrektor szkoły Wojciech Komorek.
Wykonawcą jest wyłonione w przetargu konsorcjum firm
Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany „TOMAN” oraz
DGW Sp. z o.o. z Turzy Śląskiej, które za realizację inwestycji
otrzyma niespełna 320 tys. zł.

Zakres obejmuje m.in. kompleksową naprawę parkietu,
montaż paneli akustycznych, montaż luster do gimnastyki korekcyjnej i zajęć fitness, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę siatki ochronnej okien, modernizację drabinek oraz wymianę koszy do gry w koszykówkę, wykonanie
nowego systemu otwierania okien, izolację fundamentów,
a także wykonanie drenażu wokół części budynku, wymianę
Czerwiec 2020

instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz oświetlenia sali. Zgodnie z planami remont sali ma się odbywać od
czerwca do września br.
To długo wyczekiwana inwestycja. O konieczności rozwoju
infrastruktury sportowej przy drugim z wodzisławskich
ogólniaków mówiło się od lat. W międzyczasie szkoła dość
mocno się rozrosła. Do liceum dołączyło najpierw liceum
plastyczne (dziś Liceum Sztuk Plastycznych), a następnie tzw. OSPA, jak w skrócie określano Ogólnokształcącą
Szkołę Sztuk Pięknych. Szkoła z biegiem lat wzbogacała
się o kolejne ultranowoczesne pracownie do nauki przedmiotów zawodowych (liceum plastyczne uważane jest za
szkołę zawodową, a jego absolwenci uzyskują tytuł technika plastyka). W obiekty sportowe jednak nie inwestowano. Szkoła zaś w tzw. międzyczasie została na dodatek
pozbawiona znacznej części swojego terenu, który zajęto
pod pas drogowy drogi zbiorczej.
Decyzję i skuteczne działania na rzecz rozpoczęcia inwestycji w infrastrukturę sportową szkoły podjął obecny zarząd
powiatu. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji
do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2019”. Dzięki czemu w zeszłym
roku nakładem około 700 tys. zł przy szkole powstało
nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Teraz w ramach tego
samego projektu przyszedł czas na modernizację sali
gimnastycznej.
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Zdobądź bezpłatnie nowe kwalifikacje.
PCKZiU i Ekonomik prezentują ofertę dla dorosłych
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. to dwie powiatowe placówki, w których możliwe jest uzupełnienie wykształcenia lub zdobycie nowych
kwalifikacji przez osoby dorosłe.
W przyszłym roku szkolnym Powiat planuje uruchomić w ramach kształcenia
dla osób dorosłych w sumie 400 miejsc.
W Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego funkcjonuje zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie
szkoły podstawowej czy gimnazjum

albo szkoły zawodowej. Działa tam też
(również w systemie zaocznym) Szkoła
Policealna, oferująca naukę na kierunku
technik usług kosmetycznych. Do tego
dochodzi 15 kwalifikacyjnych kursów
zawodowych. Jest z czego wybierać –
od spraw kadrowo-administracyjnych
i rachunkowości, przez elektryczne,

kosmetyczne, górnicze i mechaniczne
po informatyczne. Zgodnie z planami jeden kurs w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych oraz
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może zostać uruchomiony
również w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.

Szkoły Powiatu Wodzisławskiego oferują wiele
ciekawych kierunków. Jakie?
Na rok szkolny 2020/2021 powiatowe szkoły dla młodzieży przygotowały w sumie 1272 miejsce w 39 oddziałach
klas pierwszych, w tym kilku całkiem nowych.
I tak po raz pierwszy 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 Ogólnokształ-

cące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
proponuje uruchomienie klas o dwóch
nowych profilach: matematyka – język
angielski – geografia oraz matematyka – język angielski – informatyka.
Ponadto od nowego roku szkolnego
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
będą mogli kształcić się na zajęciach
muzycznych w zakresie wokalu i gry

na instrumentach. Z kolei w II Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Wodzisławiu Śl. planowane jest uruchomienie oddziału integracyjnego z profilem j.polski – j.angielski – biologia/geografia.
Więcej informacji zarówno dla
uczniów jaki ich rodziców znajduje się
na naszej stronie: https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/

Nowe terminy rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu
wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
15 czerwca – 10 lipca
23 czerwca – 7 lipca
26 czerwca – 10 lipca
31 lipca – 4 sierpnia
12 sierpnia
13 – 18 sierpnia
19 sierpnia
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Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
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100 tys. zł dla Powiatu Wodzisławskiego na
zakup sprzętu komputerowego dla szkół!
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. pozyskało prawie 100 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego oraz
dostępu do sieci Internet dla uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Środki pochodzą z projektu
Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt Zdalna Szkoła to odpowiedź na obecną sytuację
szkolnictwa, związaną ze stanem epidemii koronawirusa.
Zamknięcie placówek oświatowych na kilka tygodni stworzyło nową rzeczywistość prowadzenia zajęć edukacyjnych
– tzw. nauczanie zdalne. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety nie
wszyscy posiadają odpowiedni sprzęt czy dostęp do Internetu, przez co w niektórych przypadkach realizowanie podstawy programowej było utrudnione.

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego,
takiego jak laptopy, tablety czy dostęp do Internetu dla
uczniów, którzy nie posiadają sprzętu do realizacji zdalnych
lekcji. Na ten cel przeznaczono łącznie 186 mln zł. Powiat
Wodzisławski otrzymał 99 899,60 zł.
Odpowiadając na potrzeby naszych uczniów, nie zwlekaliśmy w czasie. Dzięki szybkiemu działaniu udało się zakupić
sprzęt, który już następnego dnia został przekazany dyrektorom szkół do rozdysponowania!

Miliony na wsparcie firm w powiecie
wodzisławskim
Realizując zadania na rzecz pomocy przedsiębiorstwom, którzy ponieśli
straty ekonomiczne w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. oferuje przedsiębiorcom różne formy
pomocy. W sumie na ten cel urząd dysponuje 48 mln zł.
Najpopularniejsze są pożyczki dla
mikroprzedsiębiorcy
(do
kwoty
5000 zł). Do 26 maja w PUP w Wodzisławiu Śl. wpłynęło aż 4813 wniosków
o ich udzielenie. 70% z nich na kwotę
ponad 16,8 mln zł została już pozytywnie rozpatrzona i wypłacona. To spore
tempo, biorąc pod uwagę, że średnia
dla woj. śląskiego wynosi 56%.
Pracodawcy samozatrudnieni mogą
też liczyć na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku
wsparcie jest przyznawane przedsiębiorcy w zależności od przedziału
spadku obrotów (spadek co najmniej
30% – 1300 zł miesięcznie; spadek co
najmniej 50% – 1820 zł; spadek co najmniej 80% – 2340 zł). Wsparcie jest
przyznawane na maksymalnie 3 miesiące. Do tej pory o tę formę pomocy
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w PUP Wodzisław Śl. złożono 409 wniosków. W pierwszym naborze w kwietniu 166 wniosków, w drugim naborze
w maju – 243.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców to kolejna forma wsparcia
przekazywana przez PUP w Wodzisławiu Śl. W zależności od stopnia spadku
obrotów w ciągu 2 miesięcy br. do
analogicznych w roku ubiegłym, pracodawca może otrzymać przez maksyamlnie 3 miesiące dofinansowanie
dla każdego pracownika w wysokości
1300 zł lub 1820 zł lub 2340 zł, powiększonego o składki na ubezpieczenie
społeczne. Do tej pory w wodzisławskim urzędzie złożono 502 wnioski o tę
formę pomocy (247 w kwietniu oraz
255 w maju). Zrealizowano 179 wnio-

sków i wypłacono 1,8 mln zł jako pierwszą z trzech transz dofinansowania.
Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez
samozatrudnionych planowany jest
na połowę czerwca. Nabór wniosków
o pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw
prowadzony jest na bieżąco.
Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco
też monitoruje wartość wsparcia,
o które zwracają się pracodawcy. Na
realizacje powyższych zadań otrzymał 3 decyzje Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na łączną kwotę
48 mln zł, które zabezpieczają zapotrzebowanie określone we wnioskach
przedsiębiorców.
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Jubileusz 75-lecia Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” Gorzyce
„Jesteśmy razem 75 lat – łączymy 4 pokolenia klientów”
Jubileusz 75-lecia założenia firmy to okazja do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć, ale również impuls
do podejmowania nowych, odważnych decyzji i realizacji
dalekosiężnych planów.
Działająca w obecnym kształcie Jubilatka powstała jako
Okręgowa Spółdzielnia Spożywczo-Handlowa w Bełsznicy
27 maja 1945 roku tuż po zakończeniu działań wojennych.
Na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała ona swoją nazwę
i siedzibę, aby od 1974 roku prowadzić działalność jako
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Gorzyce.
Jej podstawowym celem było zaopatrywanie lokalnej ludności w artykuły spożywcze, przemysłowe, budowlane,
prowadzenie skupu płodów rolnych. Spółdzielnia posiadała również własną piekarnię, masarnię, wytwórnię wód
gazowanych, zajmowała się usługami remontowo budowlanymi. W tutejszych klubach rolnika i ośrodkach nowoczesnej gospodyni i spółdzielniach uczniowskich rozwijała działalność kulturalno-oświatową. W okresie tym była
więc bardzo ważnym podmiotem łączącym w sobie wszelkie aspekty działalności gospodarczej i kulturalnej w tutejszych sołectwach.
W okresie transformacji ustrojowej Gminna Spółdzielnia
Gorzyce tak jak znaczna część polskiej spółdzielczości nie
pozwoliła się wtłoczyć w rozgrywki kapitałowe, jakie miały
miejsce podczas przekształceń własnościowych. Jej członkowie postanowili utrzymać swój majątek i swoją działalność prowadzić wg zasady patriotyzmu lokalnego. Zasada
ta wyraża się poprzez realizowanie zakupów u miejscowych przedsiębiorców i preferowaniu tutejszych producentów. Spółdzielnia odgrywa istotną rolę w naszym
lokalnym środowisku, pozwala na łagodzenie napięć społecznych powstałych na skutek działalności innych nastawionych na komercję podmiotów gospodarczych.
Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 122 pracowników, prowadzi swoją działalność w oparciu o 11 placówek handlowych, piekarnię, transport i administrację. Realizuje swoją
prospołeczną misję, pomimo wysokich kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia pracownicze.
Podstawowym celem naszych wspólnych działań jest pozyskanie i utrzymanie klienta. Zadowolony klient działa na
rzecz spółdzielni, nie tylko dokonując zakupów, ale także
kształtując opinię o niej w swoim środowisku. Klient – konsument wybierając nasze regionalne produkty, staje się
częścią naszej lokalnej społeczności, czego nie odczuwa,
robiąc zakupy u międzynarodowych graczy. W naszych
placówkach sprzedajemy produkty lokalnych przedsiębiorców, a produkcja piekarnicza opiera się na tradycyjnych metodach wypieków bez sztucznych konserwantów
oraz posiada duże walory smakowe i odżywcze. Przez cały
czas staramy się zrównoważyć podstawowy cel każdego
przedsięwzięcia gospodarczego, jakim jest osiągnięcie
zysku ze społecznymi aspektami naszej działalności.
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W miarę stabilny, zrównoważony i konsekwentny sposób
kierowania przedsiębiorstwem pozwala na dalsze prowadzenie działalności, rozwijanie i udoskonalania sieci handlowej oraz działalności produkcyjnej.
Obchodząc taki piękny Jubileusz, w imieniu Zarządu GS
Gorzyce chcielibyśmy podziękować wszystkim założycielom, których nie ma już wśród nas, byłym i obecnym członkom, pracownikom, Radzie Nadzorczej, Zarządom, Związkowi Zawodowemu, Krajowej Radzie Spółdzielczej oraz
Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni „SCh”
w Warszawie.
Szczególne podziękowania składamy naszym klientom, partnerom handlowym, władzom powiatu i gminy
za wspólnie spędzone lata. To dzięki waszemu zaangażowaniu i aktywności udało nam się zrealizować nasze
cele i zamierzenia. Dzięki wam wszystkim możemy
z dumą ocenić naszą przeszłość i z optymizmem patrzeć
w przyszłość.
Zarząd GS „SCh” Gorzyce
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Zmiana na stanowisku wicedyrektora PCPR
Danuta Marciniak nie jest już zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
Po ponad 21 latach pracy w jednostce oraz 45 latach pracy zawodowej przeszła na emeryturę. Na stanowisku
zastąpiła ją Aleksandra Witoszek.
Danuta Marciniak od 2010 r. była
zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim. Odpowiadała w szczególności za rozwój pieczy zastępczej. Współpracowała ze środowiskiem lokalnym,
ośrodkami pomocy społecznej, sądami
i organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz dziecka i rodziny.
Jak podkreśla Irena Obiegły, dyrektor
PCPR, odchodząca zastępczyni w swojej pracy kierowała się życzliwością,
cierpliwością i otwartością na potrzeby
drugiego człowieka.
Od 27 marca nową wicedyrektor PCPR
została Aleksandra Witoszek, która
z tą instytucją jest zawodowo związana
od 14 lat. Poprzednio pełniła funkcję
kierownika Sekcji Organizacyjnej, Kadr
i Kontroli. Nowa zastępczyni ukończyła

studia na kierunku prawo administracyjne. Odbyła również specjalizacyjne
studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Z uwagi na ostatnie zmiany, kierownikiem Sekcji Wsparcia Rodzin została
Agnieszka Michalczuk-Nowak, która
z wykształcenia jest pedagogiem i pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od
15 lat. Będzie organizować pracę
działu odpowiedzialnego za zadania
z zakresu pieczy zastępczej (rodziny
zastępcze, domy dziecka itp.) na terenie powiatu.
Pani Danucie Marciniak życzymy dużo
odpoczynku i zdrowia na zasłużonej emeryturze. Pozostałym paniom
z kolei gratulujemy i życzymy powodzenia na nowych stanowiskach pracy.

Szef WTZ w Gorzycach przeszedł na emeryturę
Jarosław Michalczuk, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach, po 42 latach pracy zawodowej
przeszedł na emeryturę. Z tej okazji symboliczne podziękowania i życzenia przekazali mu przedstawiciele
Powiatu Wodzisławskiego: starosta Leszek Bizoń, członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera oraz dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły.
Jarosław Michalczuk odszedł z działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach warsztatu terapii
dokładnie 13 maja. – Czuję się spełnionym zawodowo człowiekiem. Udało mi się! – mówi. Z okazji przejścia na emeryturę najlepsze życzenia oraz podziękowania za lata pracy,
zwłaszcza na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przekazał Michalczukowi m.in. starosta Leszek Bizoń. W okolicznościowym liście starosta napisał między innymi, że jest
wdzięczny za poświęcenie i oddanie, inspirację oraz trud
włożony przez Jarosława Michalczuka w pracę na rzecz
rozwoju społecznego naszej małej ojczyzny, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Wyraził też przekonanie, że w wyjątkowym okresie, jakim jest przejście
na emeryturę, odchodzącemu kierownikowi towarzyszy
duma i satysfakcja z zawodowych dokonań.
Na stanowisku Jarosława Michalczuka zastąpi związany
od ponad dziesięciu lat z WTZ były zawodnik „Czarnych”
Gorzyce Daniel Durka. – Pokieruje warsztatem lepiej jak
ja. To młody, ale doświadczony fachowiec. Świetnie zna środowisko i jego potrzeby. Ma nowe cele i zadania do realizacji, ma dużo nowych pomysłów. Uważam, że będzie z pasją
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wykonywał swoją pracę. Podobnie jak ja kocha sport (nie tak
dawno zakończył karierę piłkarską) i turystykę. Jest lubiany
przez pracowników i uczestników zajęć – komplementuje
swojego następce Michalczuk.
– Jestem szczęściarzem. Zawsze pracowałem ze wspaniałymi ludźmi, dla wspaniałych ludzi, pod bardzo dobrym kierownictwem. Wykonywałem w życiu prace, które pozwalały
mi na realizowanie swoich marzeń i planów zawodowych –
mówi z kolei o sobie świeżo upieczony emeryt.

Ponad 40 lat w Wodzisławiu Śl.
i powiecie wodzisławskim
Jarosław Michalczuk całe życie zawodowe związał z Wodzisławiem Śl., dokąd trafił w 1978 r. Jego korzenie tkwią jednak na Dolnym Śląsku. Urodził się w Polanicy-Zdroju,
z którą do dzisiaj jest związany. Od kilku lat jest tam organizatorem „Zjazdu Polaniczan-Spotkajmy się po latach”
– imprezy integrującej osoby urodzone w tym mieście,
a mieszkające w różnych zakątkach świata. Między innymi
za tę inicjatywę w 2019 r. został mu nadany tytuł Honorowego Obywatela Polanicy-Zdroju.
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Jako młody człowiek na swojej życiowej drodze spotkał
ludzi, którzy zaszczepili w nim miłość do turystyki, rekreacji i kultury fizycznej. I z tą dziedziną Jarosław Michalczuk
związał swoją przyszłość. Na miejsce studiów wybrał jednak nie uczelnię we Wrocławiu, a Akademię Wychowania
Fizycznego w Katowicach, która oferowała lepsze warunki.
Po ich ukończeniu rozpoczął poszukiwania pracy. I przypadek sprawił, że trafił do Wodzisławia Śl. Tutaj mógł bowiem
liczyć nie tylko na pracę, ale też na mieszkanie, co w tamtych czasach było największą bolączką.

W ten oto sposób w 1978 r. Michalczuk zaczął pracę
w Szkole Podstawowej nr 7 (obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Tischnera) jako nauczyciel wychowania fizycznego. W 1984 roku przeszedł do pracy w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty i Wychowania. Pracował
tam do 1991 r., kiedy wydziały oświaty uległy likwidacji.
– Wtedy też ukończyłem studia podyplomowe w zakresie
zarządzania oświatą. To, czego nauczyłem się podczas pracy
w urzędzie, ciągłe doskonalenia zawodowe, zaprocentowało
w mojej kolejnej pracy – wspomina.
W 1993 r. Jarosław Michalczuk podjął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach, pełniąc w zastępstwie
stanowisko kierownika rehabilitacji. To wtedy zorientował
się, że można utworzyć komórkę specjalizującą się w rehabilitacji ruchowej i społecznej – warsztat terapii zajęciowej.
– Pomysł nie był nowy i został zaakceptowany przez dyrektora Sławomira Sito. Po spełnieniu wymogów formalnych
1 grudnia 1995 r. uruchomiliśmy WTZ w Gorzycach. W tym
roku warsztat będzie obchodził 25-lecie działalności. Do dzisiaj w warsztacie pracuje kilka instruktorek terapii zajęciowej,
z którymi tworzyliśmy placówkę, nadając jej niepowtarzalny
klimat – podkreśla.

Praca i sport to jego pasje

O swojej pracy mówi bardzo ciepło. – Praca w warsztacie była dla mnie przyjemnością. Zawsze cieszyło mnie, jak
komuś mogłem pomóc wybrać drogę, którą bezpiecznie
może iść. Tym razem miałem możliwość działalności na rzecz
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osób z niepełnosprawnościami. Mogłem się realizować organizując pracę. Mieliśmy też możliwość aktywnego atrakcyjnego działania na rzecz naszych uczestników zajęć. Było to
możliwe, gdyż w warsztacie pracują specjaliści, którzy z pasją
podchodzą do swoich obowiązków. Zwierzchnicy zawsze
akceptowali naszą działalność i naszą kreatywność, co było
bardzo pomocne w codziennej pracy.
Niebagatelną rolę w życiu i działalności Jarosława Michalczuka (prywatnie ojca Jakuba Michalczuka, byłego skoczka
narciarskiego i trenera polskiej kadry w kombinacji norweskiej, od 2012 roku asystenta trenera Jana Klimko) odgrywała ukochana kultura fizyczna. – Zawsze byłem pasjonatem sportu, rekreacji, turystyki i kultury. W warsztacie
utworzyliśmy klub sportowy, braliśmy udział w zawodach,
sami też byliśmy inicjatorami i współorganizatorami różnych
imprez, w tym Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Utworzyliśmy swój klub sportowy „Tygrysy” Gorzyce,
który bierze udział w zawodach Olimpiad Specjalnych.
W ramach realizacji zdań z rehabilitacji społecznej organizowaliśmy aktywną turystykę. Nasi uczestnicy zajęć razem
z nami poznali wiele bardzo atrakcyjnych miejsc w Polsce,
Czechach, na Węgrzech i w Austrii – wspomina.
– Myślę że udało mi się z ekipą pracowników warsztatu organizować różne atrakcyjne i ciekawe formy zajęć. Miałem
szczęście pracować z pasjonatami i dla pasjonatów. Udało
się nam stworzyć rodzinną atmosferę w pracy, nie zapominając o wymogach formalnych – zauważa Michalczuk, wskazując, że ogromną dawkę pozytywnej energii do działania zarówno on, jak i współpracownicy otrzymywali na co
dzień od swoich podopiecznych.
– Nasi uczestnicy zajęć są wspaniali i potrafią się cieszyć
z każdej aktywności. Z ogromnym zaangażowaniem potrafią wykonywać różne zadania. Ten niesamowity optymizm
podopiecznych, ich umiejętność radowania się z najmniejszych nawet rzeczy zawsze dawała mi energię i chęci do ciągłej aktywności i szukania nowych wyzwań – podkreśla.

O życiu po pracy, czyli plany na emeryturę…
Po pracy zawsze pozostają wspomnienia. Jarosław Michalczuk szczególnie wspomina swoich uczniów z SP 7 i kadrę
pedagogiczną, pracowników i szefów z Urzędu Miasta
w Wodzisławiu Śl., uczestników zajęć z warsztatu terapii
zajęciowej, radę programową warsztatu, dyrekcję i pracowników WOLOiZOL w Gorzycach, a także pracowników i szefów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
– Warsztat istnieje dłużej niż powiat i dane mi było poznać
i pracować pod skrzydłami wszystkich starostów i wicestarostów. Wszystkich ich bez wyjątku mile wspominam. Szczególnie będę wspominał bardzo dobrą i długą współpracę z Ireną
Obiegły, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze
zawodowej – mówi.

A jakie plany na emeryturę?
– Praca się zakończyła i czas może nadrobić zaległości. Myślę,
że będzie to czas dla wnucząt. Mam dwie wnuczki Martynę
i Wiktorię i wnuka Oliwiera. Mam nadzieję, że będę miał więcej czasu dla rodziny – deklaruje już były kierownik WTZ
w Gorzycach.
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