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7,3 mln dla Powiatu z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych

W Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. 25 czerwca parlamentarzyści przekazali samorządom powia-
tu wodzisławskiego promesy na środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych o łącznej wartości 25 mln zł. 
Najwięcej środków ma popłynąć do Powiatu Wodzisławskiego. Symboliczny czek na niemal 7,3 mln zł z rąk 
poseł Teresy Glenc odebrał starosta Leszek Bizoń.

Fundusz Inwestycji Samorządowych 
to środki przeznaczone na dotacje dla 
gmin, powiatów i miast, w wysokości 
od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. 
Kwoty dotacji dla poszczególnych 
samorządów wynikają z relacji wydat-
ków majątkowych i zamożności gmin 
i powiatów. Źródłem finansowania 
projektu jest Fundusz COVID-19. 
Wsparcie jest bezzwrotne.
Środki będzie można wykorzystać 
na zadania inwestycyjne, a także 
inne niezbędne lokalnie działania. 
Warunkiem uzyskania wsparcia będzie 
kierowanie do premiera, za pośrednic-
twem wojewodów, elektronicznych 
wniosków. Jak możemy przeczytać na 



3

WIEŚCI POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO

Lipiec 2020

Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum 
zaufania

Podczas czerwcowej zdalnej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego radni podejmowali decyzje m.in. w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z wykonania budżetu, a także wotum zaufania. 
Głosowano również nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego powiatu za 2019 r.

stronie inwestycji samorządowych 
(https://www.gov.pl/web/rozwoj/
inwestycjesamorzadowe, dostęp: 25 
czerwca 2020 r.), środki mają trafić do 
samorządów w ciągu kilku tygodni. 
Pieniądze będą przyznawane w formie 
przelewów na wniosek samorządów 
– bez zbędnej biurokracji. Nie został 
też wskazany ostateczny termin na 
wydatkowanie środków.
– Fundusz Inwestycji Samorządowych 
to prawdziwa tarcza dla samorządów 
(…). W skali kraju to pokaźna kwota, 
bo aż 6 mld złotych. Programu wspar-
cia dla samorządów w naszym kraju 
w takiej skali jeszcze nie było. Dla gmin 
i powiatów. Dla tych małych i dla 
tych dużych. Zrównoważony rozwój 
będzie zachowany. Co do szczegółów, 
program będzie omawiany na stronie 
Ministerstwa Rozwoju – powiedziała 
poseł Teresa Glenc. – Konkretne 
samorządy otrzymają konkretne 
kwoty. Samorządowcy pytają, od 

czego będzie to zależało. Będzie to 
zależało od planów inwestycyjnych, 
ale również od zamożności gmin. 
Przy tym trudnym okresie, z jakim 
się samorządy borykają (…), dzięki 
tej potężnej dotacji samorządy sobie 
finansowo poradzą. Pieniędzy nie 
trzeba wydać do końca tego roku. 
Mogą zostać one spożytkowane póź-
niej – kontynuowała.
Poseł Adam Gawęda dodał z kolei, 
że środki z funduszu będzie można 
traktować również jako wkład wła-
sny w innych programach. Pierwsze 
transze przelewów mają zaś trafić 
do samorządów już we wrześniu, 
po rozpatrzeniu wniosków przez 
wojewodę. Senator Ewa Gawęda 
doprecyzowała, że pieniądze będzie 
można wykorzystać do roku 2022 r.
Wodzisław Śl. otrzymał promesę na 
kwotę 4 435 131 zł, Rydułtowy 2 820 
808 zł, Marklowice – 500 000 zł, Pszów 
– 909 271 zł, Godów 1 805 272 zł, 

Lubomia – 2 453 743 zł, Radlin 1 389 
189 zł, Gorzyce 2 224 553 zł, Mszana 
1 146 106 zł.
– Panie starosto, powiat jako jednostka 
otrzymał aż 7 288 282 r. Przekazuję 
na pana ręce symboliczny czek i bar-
dzo się cieszę. Wiem, że szpital jest 
w potrzebie. Wiem, że powiat wal-
czy z pandemią. Udało się wspólnie 
trudnym problemom zaradzić. Myślę, 
że dalej tak będzie – powiedziała 
poseł Teresa Glenc, wręczając czek 
staroście Bizoniowi.
– Bardzo dziękuję. Jesteśmy akurat po 
analizie naszego budżetu za ubiegły 
rok. Na każdą naszą złotówkę zainwe-
stowaną mamy 4 złote pozyskane ze 
środków zewnętrznych. Więc jeśli teraz 
jeszcze te środki będzie można prze-
znaczyć na wkład własny, to będzie 
bardzo fajny wynik – odpowiedział 
starosta Leszek Bizoń, któremu 
towarzyszył wicestarosta Tadeusz 
Skatuła.

Głosowanie nad udzieleniem absolu-
torium z wykonania budżetu powiatu 
oraz zatwierdzeniem sprawozdania 
finansowego poprzedzone zostało 
odczytaniem opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach 
i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. Obie opinie były 
pozytywne. Radni zapoznali się też 
raportem z badania sprawozdania 
finansowego przez biegłego rewi-
denta. To dodatkowy wymóg wyni-
kający z ustawy o finansach publicz-
nych, a spowodowany tym, że liczba 
mieszkańców powiatu przekracza 
150 tys. Ponadto radni dyskutowali 
nad „Raportem o stanie powiatu 
za 2019 r.”.

W wyniku głosowania Rada Powiatu 
zdecydowała zarówno o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego powiatu (26 

głosów „za”), jak i udzieleniu zarządowi 
powiatu absolutorium (20 głosów „za”) 
i wotum zaufania (18 głosów „za”).
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Starosta Leszek Bizoń, dziękując w imieniu Zarządu 
Powiatu za udzielone poparcie, podkreślił, że nie jest łatwo 
w coraz trudniejszych warunkach finansowych walczyć 
o utrzymanie prorozwojowego kursu powiatu. – Przed 
nami i przed tą Radą wciąż wiele wyzwań i trudnych decyzji 
do podjęcia (…). Jestem jednak przekonany, że działając 
wspólnie (…), jesteśmy w stanie dla dobra tego Powiatu 
i jego mieszkańców przezwyciężyć większość trudności. 
W tym miejscu dziękuję tym radnym, którzy zdecydowali 
się w minionym roku na konstruktywną współpracę przy 
realizacji budżetu i realizacji prorozwojowych zadań – nie-
zależnie od wyznawanej opcji politycznej, barw czy sympatii 
politycznych. Po raz kolejny kłania się powiedzenie: zgoda 
buduje, a niezgoda rujnuje – powiedział starosta.
Szef powiatu zwrócił się też do pracowników powiato-
wych instytucji. – Dziękuję służbom finansowym na czele 
ze skarbnikiem za czuwanie nad prawidłową gospodarką 
finansową powiatu. Dziękuję naczelnikom, kierownikom 
i dyrektorom wszystkich jednostek powiatowych, dziękuję 
pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek orga-
nizacyjnych (…). Jestem przekonany, że z takim zespołem 
i przy odpowiedniej współpracy z Radą Powiatu, realizacja 
tegorocznego budżetu także będzie przebiegała prawidłowo 

z korzyścią i dla dobra mieszkańców naszego powiatu.
Na koniec starosta Bizoń podziękował najważniejszym 
osobom, czyli mieszkańcom powiatu. – Dziękuję za to, 
że codziennie patrzą nam na ręce, ale też bardzo często 
dzielą się radą, podpowiadają, zwracają uwagę. Nierzadko 
spotyka nas krytyka – czasem zasłużona, czasem nie. Nic 
nie może jednak zmienić faktu, że wszystko co robimy – 
robimy z myślą o nich i dla nich. To była, jest i będzie dewiza 
tego Zarządu oraz koalicji w radzie powiatu. Interesują nas 
jedynie konkretne, wymierne i realne działania na rzecz 
poprawy warunków życia mieszkańców naszego powiatu 
wodzisławskiego! – zakończył swoje wystąpienie starosta.

Pieniądze dla szpitala
Środki zostały przekazane z inicjatywy radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Uchwałę w tej sprawie 
podjęto 22 czerwca. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej: 
mobilnego aparatu rtg dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Rydułtowach i nową sterylizatornię dla Szpitala 
w Wodzisławiu Śląskim. Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na kwotę 643 tys. zł. Środki 
z województwa stanowią zatem 80% kosztów. Resztę, tj. 129 tys. zł z własnego budżetu sfinansuje Powiat 
Wodzisławski w ramach pomocy 
dla PPZOZ.

25 czerwca w siedzibie dyrekcji PPZOZ 
odbyło się oficjalnie przekazanie 
czeku. Z rąk radnego wojewódzkiego 
Jarosława Szczęsnego odebrał go 
Krzysztof Kowalik – dyrektor PPZOZ 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. 
W wydarzeniu uczestniczyły również 
poseł Teresa Glenc oraz Krystyna 
Kuczera – członkini Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego, resortowo odpo-
wiedzialna za ochronę zdrowia.
Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu 
i aparatury medycznej dla Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania 
COVID–19” dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
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Budowa „Oazy aktywności” nabiera tempa
Dzięki decyzji władz Powiatu Wodzisławskiego już za kilka miesięcy centrum Wodzisławia Śl. zyska przestrzeń 
o zupełnie nowej jakości. Przy ulicy Wałowej, w otoczeniu budynków poszpitalnych, powstaje miejsce m.in. 
z ogrodem zimowym, salą warsztatową czy salą do ćwiczeń rehabilitacyjno-relaksacyjnych. Mowa o „Oazie 
aktywności”, tworzonej z myślą o osobach niepełnosprawnych i seniorach, ale też mieszkańcach dzielnicy 
Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. Z aparatem odwiedziliśmy plac budowy.

Trwają prace przy rozbudowie 
budynku byłego prosektorium oraz 
przystosowaniu terenu przy ul. Wało-
wej 30, gdzie zlokalizowane są takie 
instytucje jak: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, Zakład Aktywności 
Zawodowej, Warsztat Terapii Zajęcio-
wej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czy 
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-
-Wychowawcza dla potrzeb projektu 
„Oaza aktywności”.
Realizacja inwestycji nabiera tempa. 
Mimo że jest jeszcze sporo do zro-
bienia, to praca na budowie idzie 
zgodnie z planem. Wykonana została 
część robót rozbiórkowych, ziemnych 
oraz fundamentowych w istnieją-
cym budynku byłego prosektorium. 
Z kolei w części rozbudowywanej, 
po wykonaniu fundamentów, ścian 
parteru wraz ze stropem, wykonawca 
przystępuje do murowania kolejnej 
kondygnacji budynku. Przypomnijmy, 
że po rozbudowie na parterze znaj-
dzie się sala rehabilitacyjno-relak-

sacyjna do ćwiczeń, zaplecze sani-
tarno-szatniowe oraz pomieszczenie 
socjalne dla pracowników. Na piętrze 
natomiast sala szkoleniowo-warsz-
tatowa przeznaczona dla 30 osób 
wraz z zapleczem, ogród zimowy 
i sanitariaty ogólnodostępne. Dodat-
kowo budynek zostanie wyposażony 
w windę dla osób niepełnosprawnych, 

a w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
zostanie zlokalizowany parking.
W tym samy czasie prowadzone są 
prace ziemne związane z zagospoda-
rowaniem przestrzeni rekreacyjno-
-wypoczynkowej wokół budynków. 
Zlikwidowano już stary nieużytko-
wany zbiornik, w miejscu którego 
powstaną ogrody. Wymieniono 
też część nawierzchni chodników 
i deptaków. Na całym tym obszarze 
powstaną elementy małej architek-
tury, takie jak ławki, stojaki rowerowe, 
kosze na śmieci, donice, hamaki na 
stelażu, leżaki drewniane, skrzynie na 
zioła/kwiaty, urządzenia zabawowe 
oraz altana ogrodowa. Przestrzeń 
będzie wpisywać się w założenia 
hortiterapii, czyli terapii związanej 
z przebywaniem w ogrodzie, co umoż-
liwią liczne nasadzenia zieleni.
Przypomnijmy, że aby „Oaza Aktyw-
ności” mogła powstać, władze powiatu 
dwukrotnie ogłaszały przetarg na 
wyłonienie wykonawcy. W obu jednak 
przypadkach złożone oferty prze-
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Szkoła w Rydułtowach pięknieje w oczach
Mimo trwającej epidemii, grun-
towny remont w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Ryduł-
towach trwa w najlepsze. I choć 
planowany termin jego zakoń-
czenia to październik, już teraz 
budynek prezentuje się impo-
nująco.

Na termomodernizację szkoły składa 
się szereg prac remontowych, m.in. 
ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych 
i fundamentowych oraz częściowa 
wymiana drzwi i okien. Budynek został 
wyposażony również w kompaktowy 
węzeł cieplny i nową instalację cen-
tralnego ogrzewania. Wykonawca 
prac zajął się też montażem instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i wykonaniem 
zasilania elektrycznego w pomiesz-
czeniach przy sali gimnastycznej. War-
tość robót budowlanych w ramach 
zadania wynosi 2.331.953,84 zł.
Inwestycja jest możliwa dzięki pro-
jektowi, współfinansowanemu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, który przewiduje ter-
momodernizację nie tylko obiektów 
ZSP w Rydułtowach, ale też Powiato-
wego Zarządu Dróg w Syryni.

kraczały możliwości finansowe. Nad 
projektem zawisła groźba niepowodze-
nia. Zarząd Powiatu pod kierunkiem 
starosty Leszka Bizonia podjął więc 
starania w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego na rzecz 
pozyskania dodatkowych środków. 
Działania te przyniosły oczekiwany 
efekt, ponieważ Zarząd Województwa 

Śląskiego zgodził się na zwiększenie 
finansowania z RPO z 2,8 mln zł do 3,8 
mln zł. Dzięki dodatkowym środkom 
władze powiatu ogłosiły trzeci przetarg, 
który wyłonił wykonawcę inwestycji. 
Jest nią firma MILIMEX S.A z Siemia-
nowic Śląskich, która na realizację 
inwestycji ma czas do jesieni tego roku.
Projekt p.n. „Rozbudowa budynku 

oraz przystosowanie terenu przy ul. 
Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na 
potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza 
aktywności” realizowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020.
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Jak zgłosić nabycie/zbycie auta przez internet?
Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji dostępna jest informacja dotycząca tego, jak można zgło-
sić do urzędu nabycie/zbycie auta bez wychodzenia z domu. Z tej bezpłatnej usługi skorzystano w tym roku 
w Polsce już prawie 200 tysięcy razy. Poniżej komunikat ministerstwa wraz z instrukcją.

Zgłoś, nie wychodź
Jeśli kupujecie lub sprzedajecie auto, 
powinniście zgłosić to do urzędu. 
Nie ma mowy o staniu w kolejce, 
możecie to zrobić przez internet. 
Od początku roku polscy kierowcy 
skorzystali z tej możliwości już niemal 
200 tysięcy razy.
Na początek nie najlepsza wiadomość: 
jeśli nie dopełnicie tego obowiązku 
w wyznaczonym terminie, możecie 
zapłacić karę (od 200 do 1000 zł). Teraz 
będą już tylko dobre informacje…

Szybko i bezpiecznie
Do niedawna mieliście na to 30 dni 
(od podpisania umowy kupna-sprze-
daży pojazdu lub umowy darowizny 
pojazdu). W związku z pandemią – 
czasowo (do końca roku) – wydłużono 
ten termin do 180 dni. Nie musicie 
jednak czekać do ostatniej chwili, 
aby to zrobić. Co więcej, aby dokonać 
odpowiedniego zgłoszenia w urzę-
dzie, wcale nie musicie do tego urzędu 
jechać lub iść. Możecie to zrobić przez 
internet – szybko i bezpiecznie. A oto 
jak tego dokonać.
Na początek kilka podstawowych 
informacji o tym, kto i w jakiej sytuacji 
ma obowiązek zgłoszenia zbycia lub 
nabycia pojazdu:
• zbycie pojazdu zgłasza jego dotych-
czasowy właściciel, który np. sprzedał 
go lub darował innej osobie,
• nabycie pojazdu zgłasza nowy wła-
ściciel pojazdu,
• zbycie lub nabycie zgłaszają obie 
strony – zarówno dotychczasowy, 
jak i nowy właściciel pojazdu.

Wszystko na GOV.pl
Tyle teorii, czas na zajęcia praktyczne.
Usiądźcie przed komputerem i… 
zacznijcie od przygotowania:
• danych pojazdu, którego nabycie 

lub zbycie chcecie zgłosić (markę, 
typ – jeśli jest, model, numer VIN, 
dotychczasowy numer rejestracyjny). 
Znajdziecie je np. w dowodzie reje-
stracyjnym, umowie kupna-sprzedaży 
lub na fakturze VAT,
• danych zbywcy lub nabywcy 
pojazdu,
• skanu lub zdjęcia dokumentu, 
który potwierdza zbycie lub nabycie 
pojazdu, np. umowy kupna-sprze-
daży pojazdu lub umowę darowizny 
pojazdu.
Będziecie także potrzebowali profilu 
zaufanego. Spokojnie, aby go zdobyć 
też – w większości przypadków – nie 
musicie nigdzie się ruszać. Możecie 
go założyć przez internet – na stro-
nie www.pz.gov.pl

Do celu
Jeśli wszystko macie gotowe, oto 
dalsze wskazówki:
Krok 1: wejdźcie na stronę www.GOV.
pl i profilem zaufanym zalogujcie się 
do konta Mój GOV (prawy górny róg 
ekranu).
Krok 2: po zalogowaniu wybierzcie 
sekcję Usługi dla obywatela (w pasku 
z lewej strony), a w niej kategorię Kie-
rowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po 
rozwinięciu się spisu e-usług wybierz-
cie i kliknijcie w Zgłoś zbycie lub naby-
cie pojazdu, na przykład sprzedaż, 
kupno, darowiznę (usługa online). 
Kliknijcie przycisk „Wyślij zgłoszenie”.
Krok 3: Wybierzcie, co chcecie zgłosić: 
zbycie lub nabycie pojazdu. Wpiszcie 
dane pojazdu i dołączcie skan doku-
mentu, który potwierdza zbycie lub 
nabycie pojazdu.
Krok 4: Sprawdźcie lub uzupełnijcie 
swoje dane.
Krok 5: Podajcie dane zbywcy lub 
nabywcy.
Krok 6: Zaadresujcie formularz zawia-

domienia. Wasze zgłoszenie powinno 
trafić do wydziału komunikacji urzędu, 
w którym zarejestrowany jest pojazd. 
Może to być: starostwo powiatowe, 
urząd miasta – jeśli pojazd jest zare-
jestrowany w mieście na prawach 
powiatu, urząd dzielnicy – jeśli pojazd 
jest zarejestrowany w Warszawie.
Krok 7: Sprawdźcie formularz zawia-
domienia, podpiszcie profilem zaufa-
nymi i wyślijcie. Wyświetli się komuni-
kat, że Wasze zawiadomienie zostało 
wysłane. Na swoją skrzynkę na kon-
cie Mój Gov dostaniecie urzędowe 
poświadczenie przedłożenia (UPP).
Uwaga! To jedyny dokument potwier-
dzający złożenie zawiadomienia. 
Innego nie dostaniecie.
Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie 
zostanie zarejestrowane od razu, gdy 
pismo trafi do urzędu.
WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój 
GOV znajdziecie po zalogowaniu 
się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) – 
w menu po lewej stronie, sekcja Moja 
skrzynka.

Duży ruch
Ostatnie miesiące to czas rosnącej 
popularności e-usług, także moż-
liwości zgłoszenia online zbycia 
lub nabycia pojazdu. Od początku 
roku polscy kierowcy skorzystali 
z tej możliwości niemal 200 tysięcy 
razy, z czego tylko w marcu – niemal 
53 tysiące, w kwietniu – 40 tysięcy, 
a w maju – 47 tysięcy – informuje 
Ministerstwo Cyfryzacji, które pra-
cuje nad tym, aby usługę zintegro-
wać z usługą Mój Pojazd. Po wpro-
wadzeniu tych zmian kierowcy nie 
będą musieli wpisywać większości 
danych, które będą pojawiały się 
automatycznie.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja
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Jak obecnie zarejestrować samochód?
Od 1 czerwca w Wydziale Komunikacji i Transportu obowiązują nowe zasady obsługi klientów. Rejestracja 
zakupionego w salonie, sprowadzonego z zagranicy oraz przerejestrowywanego pojazdu odbywa się tylko 
w zarezerwowanym wcześniej telefonicznie lub poprzez internet terminie.

Umówić można się za pośrednic-
twem strony internetowej (zdalnego 
kalendarza wizyt) lub telefonicznie 
na następne trzy dni kalendarzowe, 
z tym że liczba miejsc jest ograni-
czona. Jeżeli klient zamierza zare-
jestrować więcej niż dwa pojazdy, 
należy to wcześniej zgłosić telefo-
nicznie – zostanie zaproponowana 
inna, dogodna forma załatwienia 
sprawy.
Nie ma możliwości rejestracji pojazdu 
bez umówienia się. Nie trzeba zatem 
przychodzić rano pod wydział komu-
nikacji i  ustawiać się w  kolejce. 
W przypadku przybycia do wydziału 
bez ustalonego wcześniej terminu 

zostanie on zaproponowany, jeżeli 
będą wolne terminy (np. w dniu 
następnym).
W sprawach dotyczących wyrobienia 
wtórnika dowodu rejestracyjnego 
czy tablicy rejestracyjnej, po odbiór 
dowodu rejestracyjnego po czasowej 
rejestracji oraz w związku z wpisem 
adnotacji urzędowych do dowodów 
rejestracyjnych (HAK, GAZ, VAT, TAXI), 
a także sprawy z zakresu praw jazdy 
załatwiane są od ręki i nie ma potrzeby 
ani możliwości umawiania się.
Przypominamy także, że urząd po 
zakończonym postępowaniu admini-
stracyjnym większość dokumentów 
doręcza za pośrednictwem poczty. 

Po odbiór dowodu rejestracyjnego, 
prawa jazdy, zaświadczenia lub decy-
zji administracyjnej nie trzeba składać 
wizyty w wydziale, chyba że strona 
zastrzeże inaczej podczas składania 
wniosku. Jednak wtórniki tablic reje-
stracyjnych nadal należy odbierać 
osobiście w siedzibie urzędu w ter-
minie uzgodnionym z urzędnikiem 
zajmującym się sprawą.
Wizyty w sprawie rejestracji pojazdu 
można zamawiać na stronie: https://
www.powiatwodzislawski.pl/samo-
rzad/starostwo-powiatowe/wydzial-
-komunikacji-i-transportu/umow-sie-
-na-wizyte lub pod numerem telefonu 
32 41 20 905.

Nowy dyrektor domów dziecka
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnął konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Administracyj-
nego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach. Nowym dyrektorem został Grzegorz 
Strzebińczyk, który zastąpi na tym stanowisku Adama Grześkiewicza.

Konkurs został ogłoszony po tym, jak 
obecny szef Centrum, które zarządza 
całodobowymi placówkami opie-
kuńczo-wychowawczymi (domami 
dziecka) w powiecie, Adam Grześ-
kiewicz, poprosił o wyrażenie zgody 
na przeniesienie go w trybie art. 22 
ustawy o pracownikach samorządo-
wych do pracy w Żorskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych.
W konkursie ogłoszonym przez Zarząd 
Powiatu Wodzisławskiego 6 maja br. 
złożone zostały oferty 4 kandydatów. 
Wszystkie osoby spełniły kryteria 
formalne i zostały dopuszczone do 
dalszego procesu rekrutacji. Rozmowy 
kwalifikacyjne z kandydatami odbyły 
się 4 czerwca. W wyniku procesu 
rekrutacyjnego komisja konkursowa 
rekomendowała Zarządowi Powiatu 

zatrudnienie Grzegorza Strzebiń-
czyka, który uzyskał największą liczbę 
punktów i wykazał się wiedzą mery-

toryczną i odpowiednim doświadcze-
niem potrzebnym do wykonywania 
zadań na stanowisku objętym 
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Informacje PPZOZ na temat punktów 
pobrań wymazów na obecność 
koronawirusa

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i w Wodzisławiu Śl. informuje, że od 18 czerwca 2020 r. na 
terenie powiatu działają 2 mobilne punkty pobrań wyma-
zów na obecność koronawirusa, tak zwane drive-thru: 
w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach.

Punkty funkcjonują przy:
• Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim ul. 
26 Marca 51
• Szpitalu w Rydułtowach ul. Plebi-
scytowa 47

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z  PUNKTU 
POBRAŃ:
– osoby przebywające na kwaran-
tannie – badanie można wykonać 
w 10 lub 11 dniu kwarantanny po 
uprzednim otrzymaniu wiadomo-
ści sms, informującej o możliwości 
wykonania bezpłatnego testu na 
obecność koronawirusa
– osoby udające się do sanatorium 
– wymaz można wykonać nie wcze-
śniej niż 6 dni przed terminem roz-
poczęcia leczenia uzdrowiskowego. 
Warunkiem pobrania wymazu jest 
wystawienie zlecenia przez sana-
torium w systemie elektronicznym 
(platforma EWP)
 – osoby kierowane przez KRUS na 
turnusy rehabilitacyjne w zakła-
dach rehabilitacji leczniczej – wymaz 
można wykonać nie wcześniej niż 
6 dni przed rozpoczęciem turnusu

 – cudzoziemcy zatrud-
nieni przy pracach sezo-
nowych w  rolnictwie 
– wymaz można wykonać 
najwcześniej w 7 dniu kwa-
rantanny. UWAGA! pracownik 
sezonowy musi być ubezpieczony 
w KRUS (w przeciwnym wypadku 
koszt badania ponosi zatrudniający 
go rolnik/plantator). Zatrudniający 
pracownika sezonowego rolnik musi 
dostarczyć drogą mailową skan zgło-
szenia do ubezpieczenia pracow-
nika sezonowego w KRUS na adres 
e-mail: m.dadak@zoz.wodzislaw.pl

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW 
POBRAŃ:
– przy Szpitalu w Wodzisławiu Ślą-
skim – codziennie od 10.00-12.00 
(UWAGA! od 26.06.2020 będzie działał 
codziennie w godz. od 08.00-10.00)
– przy Szpitalu w Rydułtowach – 
codziennie od 08.00-10.00
Wymagana wcześniejsza rejestracja 
telefoniczna pod numerem telefonu: 
511 095 235
Rejestracja czynna:

• od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:30-14:00
• soboty i niedziele w godzinach 
09:00-12:00

JAK ZROBIĆ BADANIE:
Na badanie:
• zabierz dokument ze zdjęciem 
i  swoim nr  PESEL (cudzoziemcy 
– paszport),
• do mobilnego punktu pobrań udaj 
się własnym samochodem, bez zała-
twiania czegokolwiek po drodze,
• na miejscu nie wysiadaj z auta 
– wymaz zostanie pobrany przez 
otwarte okno samochodu,
• 2 godziny przed planowanym 
wymazem nie należy przyjmo-
wać posiłków i płynów (chyba że 
wykluczają to względy zdrowotne 
np. u osób z cukrzycą).

naborem. Zarząd Powiatu pro-
pozycję komisji zaś przyjął.
Grzegorz Strzebińczyk ma 37 lat. 
Jest absolwentem pedagogiki na 
Uniwersytecie Śląskim i Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Raci-
borzu. Obecnie kontynuuje studia 
podyplomowe w zakresie zarządza-
nia i organizacji pomocy społecznej. 

Nowy dyrektor ma spore doświad-
czenia w  sprawach związanych 
z systemem opieki nad dzieckiem 
i rodziną. Od 14 lat jest zawodowo 
związany z pomocą społeczną. Od 
2006 r. związany był z Placówką Opie-
kuńczo-Wychowawczą-Mieszkanie 
nr 2 w Rybniku, w którym był star-
szym wychowawcą, pedagogiem, 

a w końcu kierownikiem placówki. 
Od lutego 2017 r. pracuje w Powia-
towym Domu Dziecka w Gorzycz-
kach, gdzie pełni obowiązki star-
szego wychowawcy-koordynatora. 
Jako społeczny kurator sądowy ds. 
karnych współpracuje też z Sądem 
Rejonowym w Rybniku.
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Po wykonaniu badania wynik 
zobaczysz na swoim Internetowym 
Koncie Pacjenta, będziesz o nim rów-
nież poinformowany przez sanepid, 
a w przypadku osób udających się do 
sanatorium – o wyniku poinformuje 
sanatorium.
Badanie można wykonać w dowolnym 
mobilnym punkcie pobrań, znajdu-
jącym się na wykazie Ministerstwa 
Zdrowia.
Aktualna lista wszystkich działają-
cych punktów pobrań oraz godziny, 
w których można się do nich zgłosić, 
jest dostępna:
• na stronie pac  jent  .gov  .pl
• pod numerem infolinii NFZ – 
800 190 590 dostęp całodobowy 
i bezpłatny

CO OZNACZA WYNIK TESTU:
Jeśli są już wyniki Twojego testu 
na obecność koronawirusa, to po 
zalogowaniu się na Internetowym 
Koncie Pacjenta zobaczysz jeden 
z czterech komunikatów:
• negatywny– wynik ujemny testu 
(nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, 
że nie masz koronawirusa, zachowaj 
jednak dotychczasowe środki ostroż-
ności i higieny.
W przypadku negatywnego wyniku 
stacja sanitarno-epidemiologiczna 
powinna zwolnić Cię z kwarantanny.
• niediagnostyczny– to oznacza, że 
próbka jest niezdatna do badania, 
należy pobrać kolejną próbkę.
• nierozstrzygający– to znaczy, że 
wynik jest na granicy analitycznej 

czułości testu, wymaga zbadania 
kolejnej próbki pobranej od pacjenta 
po 24–48h.
• pozytywny – wynik dodatni testu 
(wykryto  SARS-CoV-2). Potwier-
dzono obecność koronawirusa, Ty 
i osoby, które miały z Tobą bliski 
kontakt, powinny zastosować się 
do zasad kwarantanny.
W przypadku dodatniego wyniku 
skontaktuj się ze stacją sanitarno-
-epidemiologiczną i postępuj zgodnie 
z otrzymanymi zaleceniami albo zgłoś 
się do lekarza w szpitalu jednoimien-
nym lub na oddziale zakaźnym.
Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny 
lub nierozstrzygający, powinieneś 
umówić się na kolejny pobór próbki 
w punkcie mobilnym.

Uczeń „Budowlanki” arcymistrzem 
logicznego myślenia

Michał Bożek, uczeń Zespołu Szkół Technicznych w zawodzie technik informatyk, został laureatem Ogólno-
polskiego Konkursu Logicznego Myślenia w kategorii szkół ponadpodstawowych. Michał uzyskał aż 98,1% 
punktów możliwych do zdobycia i zajął pierwsze miejsce w kraju, otrzymując grawerowany dyplom „Arcy-
mistrza Logicznego Myślenia”.

Konkurs był zorganizowany przez 
Centrum Edukacji Szkolnej i adreso-
wany do uczniów zainteresowanych 
rozwiązywaniem zadań logicznych 
oraz łamigłówek. Formuła konkursu 
umożliwia trening i rozwój logicz-
nego myślenia, które przydaje się 
nie tylko w matematyce czy fizyce, 
ale również w innych przedmio-
tach wymagających rozwiązywania 
problemów.
Konkurs polegał na rozwiązaniu testu 
wielokrotnego wyboru, który zawie-
rał 26 zadań z czterema wariantami 
odpowiedzi, przy czym każda z nich 
mogła być prawdziwa lub fałszywa. 
Uczestnik konkursu musiał zatem 
podjąć 104 decyzje. Za udzielenie 
odpowiedzi błędnej przyznawane 
były punkty ujemne.
Michał uzyskał również wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie „Kan-

gur Matematyczny” zajmując pierwsze 
miejsce w powiecie wodzisławskim 

i 19 miejsce w regionie katowickim.
Serdecznie gratulujemy sukcesów!


