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Raciborska w Bełsznicy i Gorzycach 
oficjalnie otwarta

Zakończona została pierwsza z tegorocznych dużych powiatowych inwestycji drogowych, polegająca na 
modernizacji kolejnego odcinka ul. Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy. Na nowo wyremontowanej dro-
dze odbyło się spotkanie z przedstawicielami wykonawcy oraz władzami gminy Gorzyce.

Ze strony powiatu w spotkaniu wziął 
udział starosta Leszek Bizoń i wicesta-
rosta Tadeusz Skatuła, a także powia-
towy radny Józef Sosnecki. Gminę 
Gorzyce reprezentował wójt Daniel 
Jakubczyk. Nie mogło też zabraknąć 
kierownictwa Powiatowego Zarządu 
Dróg: Tomasza Wójcika i  Michała 
Stabli, który nadzorował inwestycję, 
a  także przedstawicieli wykonawcy, 
firmy Marbud z Rybnika.
Starosta podziękował za sprawne zre-
alizowanie inwestycji i  przypomniał, 
że Powiat przy wsparciu finansowym 
gminy stara się o  dofinansowanie 
modernizacji kolejnego odcinka ul. 
Raciborskiej z  Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Jego przebudowa – o  ile 
dojdzie do skutku – ze względu na 
zakres i koszt planowana jest w cyklu 
dwuletnim (2021-2022). Moderni-
zacja ma objąć prawie dwukilome-

trowy fragment od miejsca zakończe-
nia tegorocznego etapu inwestycji 
w  Bełsznicy aż do skrzyżowania z  ul. 
Sportową w Rogowie. W ramach zada-
nia przewidziano obok kompleksowej 

przebudowy drogi również budowę 
i  przebudowę chodników, wykonanie 
nowej kanalizacji deszczowej, renowa-
cję i przebudowę murów oporowych, 
przebudowę sieci elektroenergetycz-
nej oraz wykonanie zatoki autobuso-
wej. Szacowany koszt to 13,5 mln zł.
Tegoroczna inwestycja była znacznie 
tańsza. Jej koszt wyniósł ostatecznie 
ponad 5,5 mln zł. Dzięki temu całkowi-
cie zmodernizowany został kolejny pra-
wie półtorakilometrowy odcinek równej 
jak stół jezdni wraz z infrastrukturą tech-
niczną, chodnikami oraz ścieżką rowero-
wą. Inwestycja w połowie została sfinan-
sowana dzięki dotacji z Państwowego 
Funduszu Celowego – Funduszu Dróg 
Samorządowych. Drugą połowę sfinan-
sowały wspólnie samorządy Powiatu 
Wodzisławskiego oraz Gminy Gorzyce. 
Biorąc pod uwagę wyremontowany od-
cinek w ubiegłym roku, nakłady na tę 
drogę sięgnęły już 13 mln zł.
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Powiat Wodzisławski jako jedyny samo-
rząd subregionu zachodniego woje-
wództwa śląskiego znalazł się w  czo-
łówce rankingu prowadzonego przez 
Związek Powiatów Polskich. Za 2019 rok 
zostaliśmy sklasyfikowani na czwartym 
miejscu – o  jedno miejsce wyżej niż 
w latach ubiegłych. To duże wyróżnie-
nie, zwłaszcza że ranking ZPP uchodzi 
za najbardziej obiektywne i prestiżowe 
zestawienie tego rodzaju w kraju.
Warto podkreślić, że w pierwszej trzy-
dziestce rankingu nie ma żadnego 
innego powiatu ziemskiego z  sub-
regionu zachodniego, a  z  całego 
województwa śląskiego w  rankingu 
– poza naszym – znalazło się jeszcze 
zaledwie pięć: cieszyński (3. lokata 
ex aequo z  kartuskim), bielski (5. 
lokata), żywiecki (7. miejsce), tarno-
górski (14. lokata) i częstochowski (28. 
miejsce). Spośród miast na prawach 
powiatu z  terenu subregionu jako 

Powiat Wodzisławski z laurem 
Związku Powiatów Polskich

29 i 30 września w Ossie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, podczas którego podsu-
mowano m.in. ranking samorządów za 2019 r. Świetne czwarte miejsce w kategorii „powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców” zajął Powiat Wodzisławski. Wyróżnienie dla naszego samorządu odebrał starosta Leszek Bizoń.

jedyny został sklasyfikowany Rybnik 
(13. miejsce). W  pierwszej trzydzie-
stce rankingu powiatów grodzkich 
z województwa śląskiego uplasowały 
się ponadto: Dąbrowa-Górnicza (5), 
Częstochowa (14), Zabrze (15), Tychy 
(18), Katowice (23).
Ogólnopolski Ranking Powiatów 
i  Gmin to inicjatywa Związku Powia-
tów Polskich. Kryteria, którymi kie-
ruje się komisja to: działania proinwe-
stycyjne i prorozwojowe; rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego; rozwój 
społeczeństwa informacyjnego; roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego; 
promocja rozwiązań z  zakresu 
ochrony zdrowia i  pomocy społecz-
nej; promocja rozwiązań z  zakresu 
edukacji, kultury i sportu; wspieranie 
działań na rzecz społecznej gospo-
darki rynkowej; promocja rozwiązań 

ekoenergetycznych i  proekologicz-
nych; współpraca krajowa i  między-
narodowa oraz działania promocyjne.
Ranking prowadzony jest w podziale 
na sześć kategorii jednostek samo-
rządu terytorialnego: powiaty do 60 
tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 
120 tys. mieszkańców; powiaty powy-
żej 120 tys. mieszkańców; miasta na 
prawach powiatu; gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Dotychczasowe miejsca Powiatu 
Wodzisławskiego w rankingu powia-
tów powyżej 120 tys. mieszkańców:

• 2012 – 16 miejsce
• 2013 – 16 miejsce
• 2014 – 11 miejsce
• 2015 – 5 miejsce
• 2016 – 6 miejsce
• 2017 – 3 miejsce
• 2018 – 5 miejsce
• 2019 – 5 miejsce
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Ruszyły dwie kolejne 
inwestycje drogowe 
powiatu

Od 5 października nastąpiła zmiana organizacji 
ruchu na ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie. 
Na półtora miesiąca zamknięty dla ruchu został 
odcinek drogi położony pomiędzy drogą gmin-
ną prowadzącą do strefy gospodarczej a granicą 
powiatu z miastem Jastrzębie-Zdrój. Tego same-
go dnia rozpoczęła się też modernizacja kilome-
trowego odcinka ul. Traugutta w Pszowie. W tym 
przypadku został wprowadzony ruch wahadłowy 
sterowany sygnalizacją świetlną.

Utrudnienia w  Skrzyszowie związane są z  realiza-
cją przebudowy drogi powiatowej 5020S. W  ramach 
zadania droga zyska  m.in. nowe odwodnienie oraz 
nawierzchnię jezdni. Roboty wykonywać będzie 

Zatoka postojowa gotowa miesiąc 
przed czasem

Niewiele ponad miesiąc zamiast planowanych 60 dni zajęło wykonawcy wybudowanie nowej zatoki posto-
jowej przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Ta inwestycja, 
długo wyczekiwana przez szkolną społeczność, ma poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzysta-
jących z oferty edukacyjnej placówki.

Umowę na realizację zadania podpisano 20 sierpnia. 
Wykonawcą było wyłonione w  przetargu konsorcjum 
firm „D-ART” Firma Budowlana Damian Ogrodowski oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Infrago. Zgodnie 
z  warunkami przetargu, wykonawca na budowę zatoki 
postojowej miał 60 dni. Tymczasem już 28 września ofi-
cjalnie odebrano ukończoną inwestycję. Jej koszt wyniósł 
nieco ponad 285 tys. zł.

Była to trzecia, tym razem skuteczna, próba rozwiąza-
nia problemów z  bezpiecznym dowozem uczniów do 
szkoły. Wcześniej dwukrotnie ogłaszano przetarg na 
zagospodarowanie i  urządzenie terenu przed wejściem 
do ZPSWR,  m.in. pod kątem wygospodarowania placu 
manewrowego oraz miejsc postojowych. Niestety dwu-
krotnie nie udało się wyłonić wykonawcy. Z  realizacji 
zadania jednak nie zrezygnowano.
Starosta Leszek Bizoń już na początku swojego urzędo-
wania zapowiedział, że to przedsięwzięcie jest trakto-
wane priorytetowo i gdy tylko uda się wygospodarować 
pieniądze na ten cel, inwestycja zostanie zrealizowana. 
Za trzecim razem przetarg udało się rozstrzygnąć z wyni-
kiem pozytywnym, dzięki czemu na terenie dojazdowym 
do ZPSWR, który oferuje naukę dzieciom i  młodzieży 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zrobiło się bez-
pieczniej. Teren ukończonej inwestycji wizytowali wice-
starosta Tadeusz Skatuła oraz odpowiedzialna resortowo 
za oświatę członkini zarządu powiatu Kornelia Newy, któ-
rym towarzyszył dyrektor ZPSWR Andrzej Skiba.
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firma „Tetla Szymon DROGRÓD” z Ćwiklic. Niestety 
ze względu na technologię prac, zwłaszcza wyma-
ganą stabilizację gruntu, a  także z  uwagi na parame-

try techniczne drogi nie ma możliwości utrzymania jej 
przejezdności w czasie inwestycji. W celu ograniczenia 
utrudnień, zwłaszcza dla przedsiębiorców, Powiatowy 
Zarząd Dróg w  Wodzisławiu Śl. zdecydował o  czaso-

wym zniesieniu ograniczenia tonażu na moście w ciągu 
ul. 1 Maja w Godowie.
Prace związane z tą inwestycją powinny się zakończyć 
do połowy listopada. Przedsięwzięcie współfinanso-
wane jest przez Gminę Godów.
Z  kolei w  ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
i dzięki finansowemu udziałowi Miasta Pszów 5 paździer-
nika rozpoczęła się też modernizacja odcinka ul.  Trau-
gutta w  Pszowie od skrzyżowania z  ul. Kraszewskiego 
do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.
Za realizację przedsięwzięcia odpowiada firma Techni-
cal Solution sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla, która w prze-
targu ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w  Wodzisławiu Śl. złożyła najkorzystniejszą ofertę na 
kwotę niespełna 3,6 mln zł. Za tę cenę całkowicie prze-
budowany zostanie odcinek o długości niemal kilome-
tra. Zakres robót obejmie m.in. wykonanie nawierzchni 
i  konstrukcji jezdni, chodników, odwodnienia drogi 
oraz ścieżki rowerowej, a także oznakowanie pionowe 
i  poziome i  likwidację tunelu pod drogą. Wykonawca 
będzie mieć czas na ukończenie zadania do maja przy-
szłego roku. Na remontowanym odcinku obowiązy-
wać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją 
świetlną.
Przypomnijmy, że inwestycja w  połowie współfi-
nansowana jest ze środków, jakie zarząd powiatu 
pozyskał z  Funduszu Dróg Samorządowych. Drugą 
połowę sfinansują z  własnych budżetów samorządy 
Powiatu Wodzisławskiego oraz Miasta Pszowa. Wię-
cej o  inwestycji można znaleźć na naszej stronie 
www.powiatwodzislawski.pl
Za utrudnienia przepraszamy.

Komputery dla rodzin zastępczych i domów 
dziecka przekazane

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzi-
sławiu Śl. podczas krótkiego spotkania przekazano 
komputery dla dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych i domach dziecka, zakupione w ramach 
programu wspierania pieczy zastępczej. W sumie 
w  powiecie wodzisławskim rozdysponowanych 
zostało 140 laptopów.

Sprzęt symbolicznie przekazał starosta Leszek Bizoń 
wspólnie z  dyrektor PCPR Ireną Obiegły przedstawicie-
lom rodzin zastępczych i  powiatowych placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. Laptopy mają służyć wsparciu 
procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i mło-
dzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych 
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W ZPSWR realizują kolejną edycję 
„Rehabilitacji 25 plus”

28 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego 
w Wodzisławiu Śląskim w tym roku szkolnym korzystać będzie z zajęć w ramach projektu realizowanego 
przez Powiat Wodzisławski dzięki pilotażowemu programowi „Rehabilitacja 25 plus”.

Pod koniec września w  Zespole 
Placówek Szkolno-Wycho waw czo-
Rewalidacyjnych w  Wodzisławiu 
Śl. rozpoczęto kolejną edycji zajęć 
terapeutycznych i  aktywizujących 
dla młodych dorosłych osób z  nie-
pełnosprawnościami. W  tym roku 
wsparciem objętych zostało 28 
osób, tj. trzy osoby więcej niż w roku 
ubiegłym.
Uczestnicy mogą liczyć ze strony 
szkoły  m.in. na usługi opiekuńcze 
i  pielęgnacyjne, udział w  zajęciach 
usprawniających, terapeutycznych 
i  wspierających ruchowo, a  także 
rozwój własnych zainteresowań 
w  ramach prowadzonych kół i  klu-
bów. Osoby zaangażowane w realiza-
cję działań udzielają również pomocy 
psychologicznej, poradnictwa oraz 
wsparcia w  rozwiązywaniu spraw 
życia codziennego, a  przede wszyst-
kim działają na rzecz aktywizowania 
uczestników zajęć oraz zachęcania 
ich do rozwijania własnej samodziel-
ności. Absolwenci są też objęci dzia-
łaniami aktywizującymi zawodowo. 
Ponadto szkoła zapewnia im bez-
płatny transport na zajęcia, poczę-
stunek, bogatą ofertę terapii i  różne 
zajęcia rekreacyjne, np. wycieczki itp.

Zajęcia odbywają się w  dwóch 
wydzielonych na potrzeby programu 
salach z zapleczem oraz pracowniach 
specjalistycznych: komputerowych, 
rehabilitacji ruchowej, kulinarnej, 
poligraficznej, plastycznej, ceramicz-
nej, technicznej i szklarni treningowej.

Działania w zakresie rehabilitacji mło-
dych osób z  niepełnosprawnością 
w  ramach „Rehabilitacji 25  plus” są 
przez Powiat Wodzisławski realizo-
wane od trzech lat. W ubiegłym roku 
na ten cel pozyskano z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych 750 tys.  zł, a  w  tym – 

840 tys. zł. Dzięki tym środkom osoby 
niepełnosprawne zostały objęte 
dodatkową pomocą, a  szkoła wzbo-
gaciła się o  wiele cennych pomocy 
dydaktyczno-terapeutycznych wyko-
rzystywanych podczas zajęć z uczest-
nikami,  m.in. szklarnię treningową 

z  wyposażeniem, bieżnię, rowery 
rehabilitacyjne, orbitrek, steppery, 
platformę wibrującą, matę senso-
ryczną, urządzenia do realizacji zajęć 
z  zakresu informatyki, wyposaże-
nie pracowni kulinarnej i  rękodzieła, 
a  także kolorową kserokopiarkę. 
Zakupiono również ozonator.

oraz domów dziecka. Szczególnego znaczenia nabiera 
to podczas epidemii, gdy w procesie nauczania w szko-
łach angażuje się środki komunikowania się na odległość.
W  ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014) oprócz kompute-
rów PCPR w  Wodzisławiu Śl. zakupiło środki dezynfek-
cyjne, ozonator, a  także wyposażenia sal izolacyjnych, 
jakie profilaktycznie utworzono w domach dziecka. Cał-
kowity koszt wyniósł prawie 400 tys. zł.
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Laboratorium z wodzisławskiego szpitala 
włączone do krajowej sieci laboratoriów COVID

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej w  Powiatowym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. została oficjalnie wpisana 
na krajową listę laboratoriów COVID, prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia.

Badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonują 
w naszym kraju laboratoria wskazane przez Ministra Zdro-
wia. Od 30 marca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia publikuje na 
swojej stronie internetowej „Wykaz laboratoriów COVID”. 
Według stanu na 16 września na liście znajdują się 194 pla-
cówki, w tym 24 w województwie śląskim. Dzięki staraniom 
dyrekcji PPZOZ w  Rydułtowach i  Wodzisławiu Śl., władz 
Powiatu Wodzisławskiego na czele ze starostą Leszkiem 
Bizoniem oraz senator Ewy Gawędy od 16 września do 
tego wykazu dołączyła Pracownia Diagnostyki Mikrobiolo-
gicznej w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w  Rydułtowach i  Wodzisławiu Śl. Jak przekazuje 
dyrekcja szpitala, zawarto już umowę z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia w zakresie finansowania wykonywania badań 
w kierunku SARS-CoV-2.
Przypomnijmy, że w lipcu do Pracowni Diagnostyki Mikro-
biologicznej w wodzisławskim szpitalu trafił nowoczesny 
sprzęt pozwalający na molekularne wykrywanie patoge-
nów chorobotwórczych, m.in. koronawirusa SARS-CoV-2. 

Dzięki niemu każdy pacjent 
przyjęty w trybie planowym 
będzie mógł szybko mieć 
zrobiony test na obecność 
SARS-CoV-2. Inwestycja znacząco 
ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania 
zakażenia personelu, a  w  przypadku wykrycia zachoro-
wania, pozwala na szybkie podjęcie działań leczniczych.
Co ważne, sprzęt pozwala również na oznaczanie innych 
patogenów chorobotwórczych, jak wirusy, bakterie, 
a  nawet grzyby. Jest zatem bardzo przydatny dla dia-
gnozowania nie tylko covid-19, ale też innych chorób, 
np.  w  okresie zwiększonej zachorowalności na grypę 
i infekcje grypopodobne, a także – co niezmiernie istotne 
– dla wykrywania bakterii Clostridium Difficile – odpo-
wiedzialnej za większość zakażeń szpitalnych. W ostat-
nim okresie szpital – m.in. dzięki staraniom senator Ewy 
Gawędy – otrzymał 330 tys. zł pomocy od Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej na zakup sprzętu.

Zarząd Powiatu chce ufundować stypendium 
dla studentów pielęgniarstwa

Do 1000 zł – tyle ma wynosić stypendium, które władze Powiatu Wodzisławskiego chcą przyznawać studen-
tom III roku studiów licencjackich oraz studentom II roku studiów magisterskich, kształcącym się na kierunku 
pielęgniarstwo. Warunkiem będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu nauki na stanowisku pielęgniarki/
pielęgniarza w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śl. 

Aby zachęcić młodych ludzi do rozpoczynania studiów 
na kierunku pielęgniarstwo, a także do późniejszego 
podejmowania pracy w szpitalach w Wodzisławiu Śl. oraz 
w Rydułtowach, władze Powiatu przygotowały dla nich 
program stypendialny. – Na okres 9 miesięcy chcemy ofe-
rować studentom 1000 zł brutto miesięcznie. Warunkiem 
będzie podpisanie umowy zobowiązującej po zakończeniu 
nauki do podjęcia pracy w naszych szpitalach przez mini-
mum 3 lata – wyjaśnia starosta Leszek Bizoń.
Propozycję zarządu powiatu w sprawie przyznawania sty-
pendium dla studentów kształcących się w szkole wyż-
szej na kierunku pielęgniarstwo jednogłośnie poparli na 
wrześniowej sesji radni powiatowi. Po wejściu uchwały 
w życie w połowie października, zarząd powiatu w termi-
nie 14 dni ogłosi nabór wniosków o stypendium. 

Władze Powiatu mają nadzieję, że program ten pozwoli 
uzupełnić braki kadrowe wśród pielęgniarek. Szpital 
powiatowy, podobnie jak wiele innych placówek w kraju, 
boryka się bowiem z brakiem personelu pielęgniarskiego. 
Analiza dotychczasowego stanu zatrudnienia w Powiato-
wym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ryduł-
towach i Wodzisławiu Śl. wykazała, że z roku na rok zna-
cząco maleje liczba pielęgniarek. Jak wyjaśnia dyrektor 
szpitala Krzysztof Kowalik, do roku 2022 stan zatrudnie-
nia może   zmniejszyć się w wyniku naturalnych odejść 
(emerytury) o 43 etaty. Ponadto średnia wieku pielęgnia-
rek zatrudnionych w szpitalu wynosi 49 lat, co w ocenie 
dyrekcji świadczy o tym, że w ostatnich latach nie było 
zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez 
absolwentów studiów pielęgniarskich.
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Rusza serwis e-budownictwo
Zachęcamy do skorzystania z serwisu e-budownictwo. To oficjalna rządowa aplikacja do składania wnio-
sków w procesie budowlanym.

Ministerstwo Rozwoju oraz Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) 
wdrażają proces cyfryzacji procedur 
budowlanych za pośrednictwem ser-
wisu e-budownictwo.gunb.gov.pl. 
Umożliwi to inwestorom składanie 
wniosków oraz dokonywanie zgło-
szeń w postaci elektronicznej.
W  pierwszej fazie po uruchomieniu 
serwis służyć ma inwestorom tylko 
do wypełnienia i  pobrania wybra-
nego formularza. Tak przygotowany 
wniosek należy wydrukować i dostar-
czyć do urzędu w  dotychczasowy, 
tradycyjny sposób. Ale już niebawem 
będzie można podpisać go profilem 
zaufanym lub podpisem elektro-
nicznym i przesłać do organu admi-
nistracji architektoniczno-budow-
lanej lub nadzoru budowlanego 
za pośre dnictwem elektronicznego 
generatora wniosków. Jednocześnie 
pozostanie dotychczasowa możli-
wość składania dokumentów w  for-
mie papierowej. O tym, który sposób 
wybrać, tradycyjny czy elektroniczny, 
będą decydować inwestorzy.
W  serwisie zamieszczonych jest 
pierwszych 10 formularzy doty-
czących wybranych procedur 
budowlanych:
• zgłoszenie robót budowlanych,
• zgłoszenie zmiany sposobu użyt-

kowania obiektu budowlanego lub 
jego części,

• zawiadomienie o  zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych,

• wniosek o  przeniesienie praw 
i  obowiązków wynikających ze 
zgłoszenia,

• wniosek o  przeniesienie decy-
zji o  pozwoleniu na wznowienie 
robót budowlanych,

• wniosek o  przeniesienie decyzji 
o pozwoleniu na budowę,

• wniosek o  wydanie decyzji o  nie-
zbędności wejścia do sąsiedniego 
budynku,

• zgłoszenie rozbiórki,
• wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
• oświadczenie o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane.

Wszystkie formularze opatrzone są 
komentarzami, dzięki którym można 
krok po kroku wypełnić wniosek 
w  generatorze. W  serwisie zamiesz-
czone są także najczęściej padające 
pytania wraz z odpowiedziami.
Cyfryzacja ma na celu uproszczenie 
i  przyspieszenie procedur admini-
stracyjnych związanych z  przygoto-
waniem i  realizacją inwestycji. Jest 
to ułatwienie nie tylko dla inwesto-

rów, lecz także architektów i  inży-
nierów. W  kolejnych etapach będzie 
możliwość składania m.in. wniosków 
o pozwolenie na budowę wraz z pro-
jektem budowlanym. Główne zało-

żenia reformy znajdują się na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Nad-
zoru Budowlanego pod adresem: 
www.gunb.gov.pl/strona/cyfryzacja.
Wejdź na stronę e-budownic-
two.gunb.gov.pl i  wypróbuj jeden 
z  dostępnych formularzy wniosków. 
Korzystaj z  niej również na stronie 
internetowej Powiatu Wodzisław-
skiego, w  zakładce „Chcę załatwić 
sprawę”.

Projekt cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego 
realizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
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„Sokół” wyróżniony za zasługi dla turystyki
Komisja Turystki Kolarskiej „Sokół” z  Radlina 
otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa 
Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki. O przy-
znanie nagrody wnioskował starosta Leszek Bizoń.

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi 
dla Rozwoju Turystyki nadaje się osobom fizycznym, oso-
bom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niepo-
siadającym osobowości prawnej, organizacjom społecz-
nym i  zawodowym, które swoją działalnością w  sposób 
szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w Woje-
wództwie Śląskim. Przyznaje się go w następujących kate-
goriach: działalność społeczna, działalność biznesowa, 
osobowość turystyczna roku oraz przedsięwzięcie 

Pani Hanna z Połomi laureatką w konkursie KRUS-u
Hanna Wais z Połomi zajęła drugie miejsce w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb-
-nie powierzam ciężkich prac”, organizowanym przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Częstochowie. Oficjalne wręczenie nagrody odbyło się w Starostwie Powiatowym 
w Wodzisławiu Śl.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Częstochowie przeprowadził, w ramach dzia-
łań prewencyjnych, konkurs fotograficzny, którego celem 
było zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia zwią-
zane z  pracą rolniczą oraz zachęcenie do podnoszenia 
wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospo-
darstwach rolnych. Zadaniem konkursowym było wyko-
nanie zdjęcia w  dobrej rozdzielczości i  jakości, obrazu-
jącego w  jaki sposób dzieci i  dorośli mogą bezpiecznie, 
a zarazem pomysłowo spędzać czas w gospodarstwie rol-

nym podczas wakacji.
Spośród nadesłanych zdjęć nagrodzono fotografię pani 
Hanny Wais z  Połomi, która zajęła w  konkursie dru-
gie miejsce. Nagrodę w  siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Wodzisławiu Śl. wręczył Piotr Dobisz – dyrektor 
Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w  Częstochowie w  obecności starosty 
Leszka Bizonia oraz kierownika Placówki Terenowej KRUS 
w Rybniku Łukasza Jastrzębskiego. 
Gratulujemy!
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Zaproszenie. „Chlapane, malowane, pisane…”
Do 13 listopada w filii nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim (przy 
Szkole Podstawowej nr 10) można oglądać wystawę prac plastycznych uczestników Powiatowego Ośrod-
ka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim pt. „Chlapane, malowane, pisane”. Prace powstały w ramach 
terapii zajęciowej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

Na wystawie można podziwiać prace 
wykonane w 4 technikach:
Obrazy chlapane – wykonane tech-
niką pouringu, która polega na roz-

lewaniu farb na płótnie. W  technice 
tej farby akrylowe mieszane są z tzw. 
medium. Technika jest nieprzewidy-
walna, rezultaty pracy przypadkowe, 

powstałe obrazy są bardzo efek-
towne, ekspresyjne, kolorowe. Tech-
nika pouringu zyskała dużą popular-
ność wśród uczestników. Jest formą 
wciągającej „zabawy” artystycznej.
Ikony – malowane farbami akrylo-
wymi. Uczestnicy poznali podstawy 
techniki pisania ikon, zaczynając od 
przeniesienia wzoru z  użyciem pod-
linnika na płótno, przez nakłada-
nie kolejnych warstw kolorów, aż do 
wykończenia obrazu werniksem.
Techniki mieszane – połączenie 
malarstwa akrylowego z  kolażem 
i żywicą epoksydową.
Rękodzieło (skrzyneczki, tace) 
i  obrazy stworzone z  użyciem żywicy 
epoksydowej. Technika polegająca 
na wylewaniu zabarwionej żywicy na 
różne podłoża: płótno, przedmioty jak 
tace, pudełka. Dzięki temu uzyskiwana 
jest trwała, połyskująca powierzchnia.

turystyczne roku. W  tym roku starosta Leszek Bizoń 
wnioskował o  wyróżnienie dla działającej na naszym 
terenie Komisji Turystyki Kolarskiej “Sokół” Radlin. 
Wyróżnienie zostało przyznane i wręczone przez mar-
szałka Jakuba Chełstowskiego 25 września w  pałacu 
w  Koszęcinie. Odebrał go członek komisji i  zarazem 
sekretarz Powiatu Wodzisławskiego Michał Lorek.

HISTORIA SOKOŁA
Komisja powstała w  1988 roku jako sekcja koła Gronie 
przy KWK Marcel oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim. 
W  2005 roku założyła własny oddział PTTK w  Radlinie 
i od tego czasu nazwana została Komisją. Komisja Tury-
styki Kolarskiej „Sokół” Radlin startuje co roku w konkur-
sie organizowanym przez Komisję Turystyki Kolarskiej 
Zarządu Głównego PTTK i w ostatnich 15 edycjach tego 
konkursu zajmowała 10 razy I miejsce i 4 razy II miejsce. 
Komisja jest współorganizatorem kursu Przodowników 
Turystyki Kolarskiej odbywającego się raz na dwa lata. 
Dotychczas wyszkoliła 76 Przodowników. Dodatkowo 
Komisja opracowała regulaminy i  prowadzi weryfika-
cję 8 odznak krajoznawczych. Przez okres 31 lat wyszko-
leni przez Komisję Przodownicy zorganizowali ok. 5100 

wycieczek, w  których wzięło udział ponad 47,5 tysiąca 
osób. W okresie od połowy marca do połowy paździer-
nika każdego roku organizuje prawie w  każdą sobotę 
i niedzielę wycieczki rowerowe dla wszystkich chętnych, 
w tym szczególności dla dzieci i młodzieży. Komisja liczy 
ponad 100 członków. Najstarszy ma 90 lat, a najmłodszy 
4 lata. Całą, bogatą działalność Komisji można śledzić na 
stronie https://pttk.radlin.pl


