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Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021
Uczniowie po długiej przerwie związanej z pandemią koronawirusa wrócili do tradycyjnej nauki w szko-
le. 1 września w powiatowych szkołach ponadpodstawowych rozpoczęcia roku miały charakter kame-
ralny. Po raz pierwszy w historii Powiatu Wodzisławskiego nie odbyły się żadne uroczyste akademie 
czy apele.

Pierwsze spotkania odbywały się w  sanitarnym reżimie. 
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. wraz z dyrekto-
rami szkół dołożyło wszelkich starań, aby placówki były 
w  pełni przygotowane do przyjęcia uczniów, zgodnie 
z  obowiązującymi obostrzeniami i  wytycznymi. W  szko-
łach ponadpodstawowych w  nowym roku szkolnym 
kształcić się będzie 5595 uczniów. Wśród nich po raz 
pierwszy próg szkoły przekroczyło ponad 1126 młodych 
osób.

Wprowadziliśmy dwuzmianowość
W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów oraz zacho-
wanie reżimu sanitarnego, władze Powiatu Wodzisław-
skiego zdecydowały się na wprowadzenie dwuzmiano-
wości w 5 szkołach – są to: I Liceum Ogólnokształcące 
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Ślą-
skim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w  Wodzi-
sławiu Śląskim, Zespół Szkół Ekonomicznych 
w  Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Technicznych 
w  Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w  Wodzi-
sławiu Śląskim.

Ma to na celu dostosowanie pracy szkoły/placówki do 
zaleceń MEN, MZ i  GIS w  zakresie higieny, czyszczenia 
i  dezynfekcji pomieszczeń i  powierzchni, zachowanie 
dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach 
wspólnych szkoły, wyznaczenie stałych sal lekcyjnych, 
do których przyporządkowana zostałaby jedna klasa. 
Z wprowadzeniem dwuzmianowości w szkołach wiązało 
się również poszerzenie oferty transportu publicznego. 
Powiatowy przewoźnik, czyli PKS Racibórz wraz z Wydzia-
łem Komunikacji i  Transportu Starostwa Powiatowego 
w  Wodzisławiu Śląskim opracował rozkład jazdy auto-
busów odpowiedni zarówno dla uczniów pierwszej, jak 
i drugiej „zmiany”.

Dodatkowe środki ochrony i bezpieczeństwa
Placówki oświatowe to miejsca, w  których zachowanie 
czystości jest bardzo ważne. Dlatego Zarząd Powiatu zde-
cydował o zakupie dla nich 11 ozonatorów do dezynfek-
cji pomieszczeń. Sprzęt otrzymały wszystkie powiatowe 
szkoły ponadpodstawowe, Zespół Placówek Szkolno-
-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w  Wodzisławiu Śl., 
do którego uczęszczają dzieci i  młodzież o  specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, a  także Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. Placówki zostały 
przeszkolone w  zakresie obsługi urządzeń. Ponadto do 
powiatowych szkół i  placówek trafiło ok.  3 tys. litrów 
płynu do dezynfekcji oraz ok. 10 tys. maseczek. – Nowy 
rok szkolny w  dobie koronawirusa to sprawdzian dla nas 
wszystkich. Stoją przed nami wyzwania, z  którymi nigdy 
dotąd nie mieliśmy do czynienia. Wiele zależy od naszej 
odpowiedzialności, dyscypliny i solidarności. Naszym celem 
i obowiązkiem jest ochrona całej powiatowej rodziny eduka-
cyjnej. To nasze wspólne wyzwanie – mówi starosta Leszek 
Bizoń. Z okazji nowego roku szkolnego starosta przeka-
zał również najlepsze życzenia. – Życzę wszystkim, by był 
on przede wszystkim spokojny, bezpieczny i  wolny od epi-
demiologicznych zagrożeń. Naszym uczniom, a  szczegól-
nie tym, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi powiato-
wych szkół, życzę, aby spełniły się Wasze marzenia o szkole, 
by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, która 
pozwoli na osiąganie kolejnych sukcesów.
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Komisja bezpieczeństwa i  porządku 
to instytucja powoływana w  celu 
realizacji zadań starosty w  zakresie 
zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami i  strażami 
oraz zadań określonych w  ustawach 
w  zakresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli.
Do jej zadań należy:
• ocena zagrożeń porządku publicz-

nego i  bezpieczeństwa obywateli 
na terenie powiatu;

• opiniowanie pracy Policji i  innych 
powiatowych służb, inspekcji 
i  straży, a  także jednostek organi-
zacyjnych wykonujących na tere-
nie powiatu zadania z  zakresu 
porządku publicznego i  bezpie-
czeństwa obywateli;

• przygotowywanie projektu powia-
towego programu zapobiega-
nia przestępczości oraz porządku 
publicznego i  bezpieczeństwa 
obywateli;

• opiniowanie projektów innych 
programów współdziałania Poli-
cji i  innych powiatowych służb, 
inspekcji i  straży oraz jednostek 
organizacyjnych wykonujących na 
terenie powiatu zadania z zakresu 
porządku publicznego i  bezpie-
czeństwa obywateli;

• opiniowanie projektu budżetu 
powiatu – w  zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa;

• opiniowanie projektów aktów prawa 
miejscowego i innych dokumentów 
w  zakresie porządku publicznego 
i  bezpieczeństwa, a  także w  spra-
wach związanych z wykonywaniem 
zadań związanych z  pracą i  współ-
działaniem Policji i  innych powiato-
wych służb, inspekcji i  straży oraz 
jednostek organizacyjnych wyko-
nujących na terenie powiatu zada-
nia z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli.

Starosta może zlecić komisji opinio-
wanie również innych zadań.
Komisja bezpieczeństwa nie jest 
komisją rady powiatu, lecz powo-
łuje ją starosta. Zasady jej powoły-
wania i  funkcjonowania ściśle okre-
śla ustawa. Zgodnie z  przepisami 
w  jej skład wchodzi  m.in. dwóch 
przedstawicieli policji, prokurator 
wskazany przez prokuratora okręgo-
wego, a  także dwóch radnych dele-
gowanych przez radę powiatu. Na 
nową trzyletnią kadencję zasiądą 
w niej: Leszek Bizoń (starosta), Marek 
Misiura (Komendant Powiatowy 
PSP), Krzysztof Kowalik (dyrektor 
PPZOZ), Barbara Orzechowska (Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny), Marek Ryszka (I  Zastępca 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji), Artur Szwed (Wydział Prewen-
cji KPP Wodzisław Śl.) oraz Marcin 
Felsztyński (Prokurator Rejonowy 
w  Wodzisławiu Śl.), Joanna Rduch-
-Kaszuba (radna powiatu), Sławomir 
Szurek (radny powiatu).
W  stosunku do komisji poprzedniej 
kadencji zaszły trzy zmiany perso-
nalne. Decyzją rady powiatu wodzi-
sławskiego Joanna Rduch-Kaszuba 
zastąpiła Janusza Ballarina. Rów-

nież Komendant Powiatowy Poli-
cji w  Wodzisławiu Śl. wyznaczył do 
pracy w  komisji bezpieczeństwa 
nowe osoby. Marek Ryszka i  Artur 
Szwed zastąpili Grzegorza Matuszka 
i  Adama Fiedosiuka. Wszystkim 
im starosta Leszek Bizoń serdecz-
nie podziękował za dotychczasową 
pracę w komisji bezpieczeństwa.
Podczas pierwszego posiedzenia 
komisja zapoznała się z analizą zagro-
żeń, oceną stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego za 2019 r. i bie-
żący okres 2020  r. przedstawionymi 
przez Komendanta Powiatowego 
Policji, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Pro-
kuratora Rejonowego w  Wodzisła-
wiu Śląskim. Podobne raporty komisji 
złożyli również Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego, Powia-
towy Inspektor Sanitarny, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii oraz dyrektor 
Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śląskim. Ponadto komi-
sja przyjęła sprawozdanie z realizacji 
Powiatowego Programu Zapobiega-
nia Przestępczości oraz Ochrony Bez-
pieczeństwa Obywateli i  Porządku 
Publicznego w 2019 r.

Starosta powołał nową komisję 
bezpieczeństwa

24 sierpnia w Powiatowym Centrum Konferencyjnym starosta Leszek Bizoń wręczył powołania członkom 
Komisji Bezpieczeństwa nowej kadencji. Oprócz starosty zasiada w niej jeszcze osiem osób, m.in. repre-
zentanci służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.
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Szacowana całkowita wartość inwestycji w  PPZOZ to 
ok.  9,5 mln  zł. – Dzięki tym środkom będzie można  m.in. 
docieplić budynki w obu lokalizacjach – zarówno w Wodzi-
sławiu Śl., jak i  Rydułtowach. To zaś przyniesie wymierne 
korzyści i ekologiczne, i finansowe dla PPZOZ. Wiadomo zaś, 
że każde wsparcie naszych szpitali jest na wagę złota – tłu-
maczy Leszek Bizoń, starosta wodzisławski, który zabie-
gał u  władz województwa o  środki dla PPZOZ na  ten 
projekt.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w  obu szpitalach 
zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne 
ograniczające straty ciepła oraz podnoszące sprawność 
instalacji centralnego ogrzewania. W ich ramach zarówno 
w Rydułtowach, jak i w Wodzisławiu Śląskim docieplone 
zostaną stropodachy i  ściany zewnętrzne. Wymieniona 
zostanie też stolarka okienna i drzwiowa. Na sieci central-
nego ogrzewania zamontowane zostaną z  kolei układy 
pomiarowe i automatyka pogodowa regulująca tempera-
turę na sieci.

Dodatkowo w  obydwu szpitalach prowadzona będzie 
modernizacja zewnętrznej sieci centralnego ogrzewa-
nia i  ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę rurocią-
gów i ich izolacji oraz modernizację pomieszczeń węzłów 
cieplnych wraz z  wymianą wymienników ciepła. Szpital 
w  Rydułtowach zyska także nową kotłownię zapasową 
(stara zostanie zlikwidowana) wraz z  węzłem cieplnym 

wysokich parametrów. Efektem działań będzie spadek 
zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji 
budynków.

– Poza obiektami Oddziału Pediatrycznego i  laborato-
rium szpitala w Rydułtowach, gdzie już ruszyły prace, jesz-
cze w najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie robót 
w  budynkach administracji w  Wodzisławiu Śl. i  w  Ryduł-
towach. Zgodnie z  harmonogramem następne w  kolej-
ności są obiekty byłego Oddziału Neurologii w  Wodzisła-
wiu Śl., stacji Pogotowia Ratunkowego w  Rydułtowach 
oraz byłego klubu opieki nad dziećmi w  Wodzisławiu Śl. 
W  tym samym czasie rozpocznie się modernizacja węzła 
cieplnego w  szpitalu w  Wodzisławiu Śl. Późną wiosną 
przyszłego roku planowane są prace w  budynku warsz-
tatu i  archiwum w  Rydułtowach. Na koniec ekipy remon-
towo-budowlane wkroczą do budynku byłego Oddziału 
Chorób Wewnętrznych nr  1 w  Wodzisławiu Śl. – wylicza 
Anita Wardzyk-Kulińska, zastępca dyrektora PPZOZ 
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
W sumie w ramach projektu poddanych termomoderniza-
cji zostanie aż 17 tys. metrów kwadratowych powierzchni 
obiektów szpitalnych. W rezultacie emisja gazów cieplar-
nianych obniżona zostanie o  942,5 tony równoważnika 
CO2. O 600 kg rocznie ograniczona zostanie z kolei emisja 
pyłu PM10. Roczne oszczędności na użytej przez szpitale 
energii cieplnej sięgną poziomu prawie 10 tys. GJ (giga-
dżuli), czyli 2,7 mln kWh/a.

Inwestycja w ekologiczne ciepło w szpitalach
Od modernizacji obiektów Oddziału Pediatrycznego i laboratorium analitycznego Szpitala w Rydułtowach 
rozpoczęła się kolejna inwestycja Powiatu Wodzisławskiego w ekologiczne ciepło współfinansowana ze 
środków unijnych. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. pozy-
skał na ten cel ponad 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Pierwsze efekty już widać.
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Elektryczny autobus na testach 
w powiecie wodzisławskim

Od 3 września na liniach powiatowych obsługiwanych przez PKS w Raciborzu kursuje elektryczny autobus 
marki SOR. Pojazd czeskiego producenta przyjechał do powiatu na trzytygodniowe testy.

Autobus EBN11 jest niskopodłogowy 
i ma troje drzwi otwierających się na 
zewnątrz. Na pokład może zabrać 

do 91 pasażerów, w  tym posiada 27 
miejsc siedzących. Na jednym łado-
waniu elektrycznym autobus może 
przejechać od 150 do 230 kilome-
trów, w  zależności od układu tras. 

Średni czas ładowania baterii wynosi 
od 4 do 5 godzin. Ich pojemność to 
172 kWh.
Jak mówi przedstawiciel firmy SOR 
Poland Jan Waśkiewicz autobus 

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Bohaterów 
Warszawy w Rydułtowach

Drogowcy prace rozpoczęli od robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Z tego powodu 
nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Na odcinku objętym robotami wprowadzono ruch wahadłowy ste-
rowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Za utrudnienia przepraszamy.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania jest 
wyłoniona w przetargu firma Auto Trans Asfalty sp. z o.o. 
z  Gierałtowic. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 
odcinka o  długości prawie 1,2  km od ul. Plebiscytowej 
w kierunku Radlina, w tym wykonanie nawierzchni jezdni 
z  mieszanek mineralno – bitumicznych, a  także chodni-
ków i  wjazdów z  kostki brukowej betonowej oraz prze-
budowę odwodnienia drogi i  wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego.
Koszt przedsięwzięcia to prawie 2,7 mln  zł. Połowa 
zostanie sfinansowana z  dotacji pozyskanej przez wła-
dze powiatu z  Funduszu Dróg Samorządowych. Drugą 
połowę pokryją z własnych budżetów Powiat Wodzisław-
ski i Miasto Rydułtowy.
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Sporo zmian i udogodnień w powiatowej 
komunikacji autobusowej

Dostosowanie rozkładu jazdy do dwuzmianowości w powiatowych szkołach, nowy elektroniczny system 
zakupu biletów okresowych, zakup biletów jednorazowych poprzez aplikację czy możliwość płacenia kartą 
w autobusie – takie nowości od początku września wprowadzono w powiatowej komunikacji autobusowej.

Od września nowy rozkład jazdy
Wraz z  rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego obowiązuje rozkład 
jazdy PKS jak w  dni nauki szkolnej. 
Odjazdy autobusów w  miarę moż-
liwości zostały dostosowane do 
przyjętego w  szkołach ponadpod-
stawowych w  Wodzisławiu Śl. dwu-
zmianowego systemu edukacji. 
W  związku z  obostrzeniami sanitar-
nymi i  limitem pasażerów w  auto-
busach (liczba pasażerów nie może 
przekroczyć 50% miejsc) urucho-
miono nową linię autobusową nr  37 
Skrzyszów – Krostoszowice – Turza Śl. 
– Wodzisław Śląski. Ponadto w przy-
padku przekroczenia liczby pasaże-
rów, na niektórych liniach w  godzi-
nach szczytu zostaną uruchomione 
kursy podwójne (dwa autobusy 
o  tym samym czasie odjazdu). Roz-
kłady jazdy dostępne są na stronie 
rozkłady.powiatwodzislawski.pl

Nowy system zakupu biletów 
okresowych
15 sierpnia został wdrożony system 
elektronicznej sprzedaży biletów 
okresowych (miesięcznych). Papie-
rowy bilet okresowy zastąpiła PKS-
-karta (bilet elektroniczny). Kartę 
można kupić i doładowywać w kasach 
na dworcach autobusowych w  Raci-
borzu i Wodzisławiu Śląskim. Karta jest 

imienna i ważna wraz z dokumentem 
uprawniającym do ulgowego prze-
jazdu. Podczas wsiadania do autobusu 
należy kartę przyłożyć do czytnika 
i  okazać dokument. Kierowca w  ten 
sposób zweryfikuje ważność biletu.

Zakup biletów w aplikacji moBILET
Od 1 września możliwy jest zakup 
niektórych biletów jednorazowych 
w aplikacji na smartfony z systemem 
Android oraz iOS. W tym celu należy 
w  telefonie zainstalować aplikację 
moBilet, zarejestrować się, użyć przy-
cisku „komunikacja dalekobieżna’’ 
i  odszukać przewoźnika – PKS Raci-
bórz. W  aplikacji możliwy będzie 
zakup biletów jednorazowych nor-
malnych, ulgowych (dla studen-
tów i uczniów) oraz weekendowych. 
Bilety te będą tańsze niż u kierowcy 
o 50 groszy i ważne na wybranej tra-
sie przez 1,5 godziny. Podczas wsia-
dania do autobusu należy okazać 
kierowcy bilet na ekranie telefonu. 
Jednocześnie wszystkie rodzaje bile-

tów jednorazowych nadal będzie 
można zakupić w tradycyjny sposób 
podczas wsiadania do autobusu.

Możliwość płatności kartą za 
zakupione bilety w autobusie
Od 1 września we wszystkich autobu-
sach komunikacji powiatowej funk-
cjonują terminale płatnicze, umożli-
wiające dokonanie bezgotówkowej 
zapłaty za bilety jednorazowe u kie-
rowcy przy użyciu kart płatniczych 
lub telefonu. Zakup biletów odbywa 
się bez konieczności wprowadzania 
PIN-u. W warunkach epidemii zachę-
camy do korzystania z tej możliwości 
bezpiecznego uiszczenia opłaty.

Zakup biletów miesięcznych 
w dojazdach do szkół 
podstawowych
Tradycyjne bilety miesięczne szkolne, 
których zakup odbywał się do tej pory 
za pośrednictwem szkół (w  Olzie, 
Gorzycach, Rogowie, Syryni), zastą-
pione zostaną PKS-kartą. Zakup tej 
karty możliwy będzie za pośrednic-
twem szkoły lub w  kasach. Dołado-
wania kart będzie można wykonać 
już bezpośrednio u  kierowcy – bez 
udziału szkoły i  bez konieczności 
udawania się do kasy w Raciborzu lub 
Wodzisławiu Śląskim.

ten to sprawdzona konstrukcja, 
bez większych problemów porusza 
się po Czechach. W sąsiedniej Ostra-
wie jeździ ich 6 sztuk.
Starostwo Powiatowe w  Wodzisławiu 
Śl. wraz PKS-em w Raciborzu najpierw 
chce sprawdzić jak elektryczny auto-
bus zachowuje się podczas jazdy lokal-
nymi drogami. – Sprawdzimy, jak ten 
pojazd poradzi sobie w  naszych warun-

kach. Po testach przeprowadzimy analizę 
i zastanowimy się wspólnie nad ewentu-
alnymi możliwościami wprowadzenia 
takiego autobusu do floty naszego prze-
woźnika – mówi starosta Leszek Bizoń, 
który razem z wicestarostą Tadeuszem 
Skatułą oglądali pojazd i odbyli krótką 
jazdę testową.
– Autobusy marki SOR mamy u  siebie 
od 2017 i  sprawdziły się. Są oszczędne 

i mało awaryjne. Teraz będziemy testo-
wać elektryczny autobus tej firmy na 
różnych konfiguracjach lokalnych tras 
i zobaczymy, czy potwierdzą się przed-
stawione dane – wyjaśnia Damian 
Knura, prezes PKS Racibórz.
Test elektrycznego autobusu pro-
wadzony jest w  ramach obchodów 
Europejskiego Tygodnia Zrównowa-
żonego Transportu.
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Wiemy, które drogi Powiat zgłosił do 
Funduszu Dróg Samorządowych

Kontynuacja modernizacji ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl., a także kolejnego odcinka ul. Raciborskiej 
od Bełsznicy do Rogowa to dwie inwestycje drogowe, które władze powiatu zgłosiły do tegorocznego 
naboru wniosków o dotacje ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przygotowując się do złożenia wnio-
sków o dofinansowanie zadań do FDS 
Zarząd Powiatu wspólnie z  Powia-
towym Zarządem Dróg w  Wodzi-
sławiu Śl. oraz Wydziałem Funduszy 
Zewnętrznych i  Zamówień Publicz-
nych Starostwa Powiatowego prze-
analizował, które z  inwestycji mają 
największe szanse na uzyskanie wspar-
cia – tłumaczy starosta wodzisław-
ski Leszek Bizoń. Pod uwagę brane 
były trzy: przebudowa kolejnego 
odcinka ul.  Radlińskiej w  Wodzisła-
wiu Śl., modernizacja ul. Racibor-
skiej od Bełsznicy do Rogowa oraz 
przebudowa skrzyżowania w  ciągu 
ul. 1 Maja w Gołkowicach.
Zgodnie z  przeprowadzoną oceną 
kryteriów merytorycznych najwięk-
sze szanse na uzyskanie dofinanso-
wania w  ramach FDS mają konty-

nuacje inwestycji na ul. Radlińskiej 
w  Wodzisławiu Śl. oraz ul. Raci-
borskiej. W  pierwszym przypadku 
mowa jest o  odcinku od skrzyżo-
wania z  ul.   Leszka do skrzyżowania 
z  ul.  Kokoszycką. W  ramach zada-
nia, poza modernizacją jezdni, pla-
nowana jest budowa i  przebudowa 
chodników, wykonanie nowej kanali-
zacji deszczowej, konserwacja murów 
oporowych, przebudowa sieci elek-
troenergetycznej oraz oznakowanie 
przejścia dla pieszych oznakowaniem 
aktywnym. Szacowany koszt inwe-
stycji to 5,2 mln  zł. Planowany ter-
min realizacji z kolei – od wiosny do 
jesieni 2021 r.
Przebudowa kolejnego odcinka 
ul. Raciborskiej ze względu na zakres 
i koszt planowana jest w cyklu dwu-
letnim (2021-2022). Modernizacja 

obejmie prawie dwukilometrowy 
fragment od miejsca zakończe-
nia tegorocznego etapu inwesty-
cji w  Bełsznicy aż do skrzyżowania 
z ul. Sportową w Rogowie. W ramach 
zadania przewidziano obok kom-
pleksowej przebudowy drogi 
również budowę i  przebudowę 
chodników, wykonanie nowej kana-
lizacji deszczowej, renowację i prze-
budowę murów oporowych, przebu-
dowę sieci elektroenergetyczne oraz 
wykonanie zatoki autobusowej. Sza-
cowany koszt to 13,5 mln zł.
To jednak, czy którakolwiek z plano-
wanych inwestycji zostanie zrealizo-
wana, zależeć będzie od tego, czy 
uda się pozyskać na nią dofinansowa-
nie ze źródeł zewnętrznych i w jakiej 
wysokości.

Szykuje się remont 
ul. Powstańców 
w Skrzyszowie

We wrześniu została podpisana umowa na przebu-
dowę ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie od granicy 
z Jastrzębiem-Zdrój do skrzyżowania z Aleją Jana 
Pawła II.

O remont odcinka drogi powiatowej 5020S ul. Powstań-
ców Śląskich w  Skrzyszowie wnioskowali do Zarządu 
Powiatu powiatowi radni z gminy Godów: Robert Wala, 
Roman Marcol i  Izabela Tomiczek. Zarząd po analizie 
środków własnych i  uzyskaniu deklaracji wójta Godów 
Mariusza Adamczyka na temat gotowości współfinanso-
wania zadania w wysokości połowy kosztów, zdecydował 
o przebudowie tej drogi jeszcze w tym roku. Koszty inwe-
stycji oszacowano na ok. 800 000 zł, z czego 400 tys. zł ma 
pochodzić z budżetu Gminy Godów, a kolejne 400 tys. zł 
– z budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na to zadanie. 
Przystąpiło do niego 12 firm. Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma Tetla Szymon DROGRÓD z Ćwiklic. W ramach 
przedsięwzięcia zostanie przebudowana jezdnia na około 
400 metrowym odcinku od granicy z  Jastrzębiem-Zdrój 
do strefy gospodarczej w Skrzyszowie. Zakres robót obej-
muje  m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z  mieszanek 
mineralno-bitumicznych, krawężników i  odwodnienia 
drogi. Na zakończenie prac wykonawca będzie miał czas 
do połowy listopada.
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Laboratorium covid w wodzisławskim szpitalu
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wzbogacił się o sprzęt 
do wykrywania i identyfikacji różnych patogenów, m.in. koronawirusa SARS-CoV2.

Do Pracowni Mikrobiologii Powiato-
wego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzi-
sławiu Śl. trafił nowoczesny sprzęt 
pozwalający na molekularne wykry-
wanie obecności u pacjentów pato-
genów chorobotwórczych,  m.in. 
koronawirusa SARS-CoV-2 wywo-
łującego chorobę covid-19. Dyrek-
cja PPZOZ wspólnie z  władzami 
powiatu zabiegają też o  włącze-
nie wodzisławskiego laboratorium 
do krajowego systemu wykrywania 
koronawirusa.
Wodzisławski szpital wzbogacił się 
o  analizator i  komorę laminarną do 
molekularnego wykrywania RNA 
patogenów przy użyciu reakcji łań-
cuchowej polimerazy z  odwrotną 
transkrypcją (RT-PCR). Koszt samego 
analizatora wraz z  pierwszą partią 
testów to ponad 300 tys. zł. – Jest to 
niezwykle cenny sprzęt dla szpitala – 
mówi dyrektor szpitala Krzysztof 

Kowalik. Posiadanie tego wyposa-
żenia umożliwi bezpieczne wyko-
nywanie hospitalizacji w  obu loka-
lizacjach (Rydułtowy i  Wodzisław 
Śl.) w trybie planowym, które zgod-
nie z  rekomendacjami NFZ zostało 
wstrzymane. Każdy bowiem pacjent 

będzie mógł mieć zrobiony test 
na obecność SARS-CoV-2 w  czasie 
ok. godziny. Sprzęt znacząco ograni-
czy też ryzyko zakażenia personelu, 
a  w  przypadku wykrycia zachoro-
wania pozwoli na szybkie podjęcie 

działań zapobiegających rozprze-
strzenianiu się choroby.
Co ważne, analizator pozwala rów-
nież na oznaczanie innych patoge-
nów chorobotwórczych, jak wirusy, 
bakterie, a  nawet grzyby. Sprzęt 
będzie zatem bardzo przydatny dla 
diagnozowania nie tylko covid-19, 
ale też innych chorób, np.  w  okre-
sie zwiększonej zachorowalności 
na grypę i  infekcje grypopodobne, 
a także – co niezmiernie istotne – dla 
wykrywania bakterii Clostridium Dif-
ficile – odpowiedzialnej za większość 
zakażeń szpitalnych.
Obecnie dyrektor PPZOZ Krzysz-
tof Kowalik zabiega, aby labora-
torium w  wodzisławskim szpitalu 
zostało przez Ministerstwo Zdro-
wia zakwalifikowane do krajowej 
sieci laboratoriów COVID. W tej spra-
wie z wojewodą śląskim Jarosławem 
Wieczorkiem rozmawiał już starosta 
Leszek Bizoń.

Przy ZPSWR będzie bezpieczniej
Do trzech razy sztuka – tak można nazwać starania władz powiatu o zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie 
drogi dojazdowej do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 
Po dwóch nieudanych próbach, za trzecim razem udało się wyłonić wykonawcę, który wybuduje zatokę 
postojową wzdłuż drogi pożarowej na długości budynku szkoły.

W  przetargu ogłoszonym przez 
Powiat Wodzisławski wystartowali 
4 oferenci (2 konsorcja firm i 2 przed-
siębiorstwa działające samodzielnie). 
Najkorzystniejszą ofertę – na nieco 
ponad 258 tys.  zł – złożyło konsor-
cjum firm „D-ART” Firma Budowlana 
Damian Ogrodowski oraz Przedsię-
biorstwo Usług Technicznych Infrago 
– obie z Jankowic. 20 sierpnia w Sta-
rostwie Powiatowym w Wodzisławiu 
Śl. została podpisana umowa.
Wcześniej dwukrotnie ogłaszano 
przetarg na zagospodarowanie 
i urządzenie tego terenu m.in. pod 
kątem wygospodarowania placu 

manewrowego oraz miejsc posto-
jowych. Niestety dwukrotnie nie 
udało się wyłonić wykonawcy. 
Z  realizacji zadania jednak nie 
zrezygnowano.
Starosta Leszek Bizoń już na 
początku swojego urzędowania 
zapowiedział, że to przedsięwzięcie 
jest traktowane przez niego i Zarząd 
Powiatu priorytetowo i gdy tylko uda 
się wygospodarować pieniądze na 
ten cel, inwestycja zostanie zrealizo-
wana. Z wnioskiem w tej sprawie do 
zarządu powiatu zwracali się rów-
nież niektórzy powiatowi radni,  m.
in. przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i  Sportu Gabriela Kiełkow-
ska, wiceprzewodniczący Komisji 
Infrastruktury i  Ochrony Środowiska 
Alojzy Szymiczek oraz wiceprzewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej Czesława 
Somerlik.
Zgodnie z  warunkami przetargu 
wykonawca na realizację inwesty-
cji ma 60 dni od podpisania umowy. 
Dzięki temu przedsięwzięciu już 
wkrótce na terenie dojazdowym do 
ZPSWR, który oferuje naukę dzie-
ciom i  młodzieży o  specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, będzie 
bezpieczniej.
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Bardzo dobre wyniki matury w powiecie 
wodzisławskim

Tegoroczny egzamin dojrzałości w sesji czerwcowej zdało niemal 80% abiturientów szkół ponadpodstawo-
wych powiatu wodzisławskiego. To o 6% więcej niż średnia dla województwa i kraju. Do sesji poprawkowej 
będzie mogło przystąpić prawie 16% tegorocznych maturzystów z powiatu, a z egzaminem nie poradziło 
sobie zaledwie 5% zdających. To niemal dwukrotnie mniej niż średnia ogólnopolska. Lepsze wyniki szkoły 
powiatu odnotowały zarówno w kategorii liceów ogólnokształcących, jak i techników.

Średni poziom zdawalności egza-
minu maturalnego w terminie głów-
nym, czyli w sesji czerwcowej w Pol-
sce wyniósł 74%. Taki sam wynik 
uzyskali maturzyści z  województwa 
śląskiego. Tymczasem odsetek sukce-
sów maturalnych w powiecie wodzi-
sławskim osiągnął poziom 79,5%.
Najlepiej z  egzaminem poradzili 
sobie abiturienci liceów ogólno-
kształcących. Poziom zdawalności 
w  Polsce i  w  województwie śląskim 
w  tej grupie był podobny i  wyniósł 
ok. 81,1%. Tymczasem w liceach ogól-
nokształcących powiatu wodzisław-
skiego odsetek sukcesów wyniósł 
86,6%.
W  odniesieniu do danych ogólno-
polskich i  wojewódzkich świetny 
wynik zanotowali abiturienci tech-
ników z  terenu powiatu. Tu poziom 

zdawalności matury osiągnął 74,4%. 
Dla porównania w  Polsce – 62,2%, 
a województwie śląskim – 64%.
Pośród szkół powiatu wodzisław-
skiego prym pod względem wyników 
tegorocznej matury wiedzie I Liceum 
Ogólnokształcące im. 14  Pułku 
Powstańców Śląskich w  Wodzisła-
wiu Śl., które może się pochwalić aż 
93,18% sukcesów. Na drugim miej-
scu uplasowało się II Liceum Ogól-
nokształcące im. ks. prof. J. Tischnera 
(89,13%). Nieco słabiej matura wypa-
dła w  Liceum Ogólnokształcącym 
im. Noblistów Polskich w  Rydułto-
wach. Na 68 maturzystów w terminie 
głównym zdały 42 osoby. Kolejne 13 
będzie miało okazję złożyć egzamin 
w sesji poprawkowej.
Wśród szkół zawodowych najlepiej 
wypadło Liceum Plastyczne w Wodzi-

sławiu Śl. (88,89%) i Zespół Szkół Tech-
nicznych w Wodzisławiu Śl. (83,51%). 
Z wynikiem 72,82% na podium upla-
sował się również wodzisławski „Eko-
nomik”. Ponad 60% abiturientów 
zdało również maturę w  Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Ryduł-
towach (61,9%) i  Powiatowym Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego w  Wodzisławiu Śl. 
(60,76%). W Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w  Pszowie z  tegoroczną 
maturą poradziła sobie połowa osób 
przystępujących do egzaminu w ter-
minie podstawowym.
Odsetek sukcesów maturalnych 
w  Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych funkcjonującym w  PCK-
ZiU w  Wodzisławiu Śl. wyniósł nieco 
ponad 36%.

Pożegnaliśmy emerytów
Czworo pracowników Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przeszło na zasłużoną emeryturę. Starosta 
podziękował im za wieloletnią i pełną poświęceń pracę na rzecz mieszkańców powiatu.

Na zasłużoną emeryturę przeszli: Urszula Bolek-Szczecho-
wicz i Czesław Radecki z Wydziału Geodezji, Janusz Komo-
niewski z Biura Kontroli oraz Elżbieta Rączka z  Wydziału 
Komunikacji i Transportu. Starosta Leszek Bizoń wspólnie 
z  wicestarostą Tadeuszem Skatułą podziękowali odcho-
dzącym pracownikom za lata odpowiedzialnej pracy. – 
Jestem wdzięczny za poświęcenie i  oddanie, inspirację oraz 
trud włożony w pracę na rzecz rozwoju naszego powiatu. Gra-
tuluję wszystkich dotychczasowych osiągnięć i sukcesów. Na 
nadchodzące lata życzę wszystkiego dobrego, przede wszyst-
kim zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności, a  także 
owocnej realizacji dalszych planów i zamierzeń – powiedział 
starosta.
My również życzymy świeżo upieczonym emerytom 
wszystkiego najlepszego!
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Warsztaty 
kreatywne 
dla dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Wodzisławiu Śl. w  ramach projektu 
„Oaza aktywności” zaprasza na bezpłat-
ne warsztaty kreatywne dla dzieci od 5 
roku życia.

Zajęcia odbywają się w  godzinach popołu-
dniowych w budynku Centrum przy ul. Wało-
wej 30 w Wodzisławiu Śl. (sala nr 6).W związku 
z panującym w Polsce COVID-19, by zachować 
obowiązujący reżim sanitarny, liczba miejsc 
na warsztatach jest ograniczona. Przed każ-
dymi zajęciami rodzice/opiekunowie proszeni 
są o wypisanie zgody na udział dziecka. Warsz-
taty są bezpłatne.

Komputery dla dzieci z pieczy zastępczej
140 komputerów trafi do dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach 
działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii COVID-19.

Laptopy otrzymają dzieci przeby-
wające w  rodzinach zastępczych na 
terenie powiatu wodzisławskiego 
oraz wychowankowie Powiato-
wego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 
a  także Powiatowej Placówki Opie-
kuńczo – Wychowawczej w Wodzisła-
wiu Śląskim. Okres zamknięcia szkół 
i  zdalnej nauki z  powodu epidemii 
wyraźnie pokazał, że komputer służy 
nie tylko do rozrywki, ale jest również 

ważnym narzędziem do nauki. Dla-
tego wychodząc naprzeciw potrze-
bom dzieci z  rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo – wychowaw-
czych Powiat Wodzisławski przystą-
pił do projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w  pieczy zastęp-
czej w  okresie epidemii COVID-19” 
w  ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020.
Na terenie powiatu realizatorem 
projektu jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. W  czerwcu pra-
cownicy Centrum przeprowadzili 
rozpoznanie potrzeb wśród rodzin 
zastępczych oraz placówek opie-
kuńczo – wychowawczych. Zgodnie 
z  nimi zostało złożone do Minister-
stwa Rodziny i  Polityki Społecznej 
zapotrzebowanie na środki. Na zakup 

przenośnych komputerów Powiat 
pozyskał 384 212,00 tys.  zł. Nowy 
sprzęt trafi do rodzin oraz placówek 
jeszcze we wrześniu. Zostanie on 
bezpłatnie użyczony na okres do pię-
ciu lat.
Komputery mają służyć wsparciu 
procesu edukacji oraz wyrównywa-
nia szans dzieci i młodzieży znajdują-
cej się pod opieką rodzin zastępczych 
oraz placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Ponadto dzięki staraniom 
pracowników Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie pozyskano 
również pieniądze na zakup środ-
ków ochronnych dla dzieci z  pieczy 
zastępczej typu maseczki, rękawiczki, 
środki dezynfekcyjne w  kwocie pra-
wie 2 000 zł oraz wyposażenie miejsc 
do kwarantanny dla dzieci z  pieczy 
zastępczej w kwocie 10 000 zł. 


