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Okres Bożego Narodzenia to czas obdarowywania nie tylko prezentami,
 ale również dobrym słowem, życzliwością i uśmiechem. 

Z tej okazji życzymy Państwu przede wszystkim zdrowych, 
ale też radosnych, spokojnych i bezpiecznych świąt. 

Niech ich wyjątkowa atmosfera pozwoli 
odpocząć od wyzwań trudnej tegorocznej codzienności. 

Nowy Rok i wszystkie dni 2021 roku niech zaś obfitują wyłącznie 
w dobre informacje, przynoszą optymizm oraz spełnienie marzeń. 

Życzy
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Zmiana warty w Domu Pomocy Społecznej 
w Gorzycach

Po prawie 15 latach kierowania Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach dyrektor placówki Ryszard 
Paweł Nawrocki przeszedł na emeryturę. W imieniu Zarządu Powiatu podziękowania za pracę odcho-
dzącemu dyrektorowi złożył starosta Leszek Bizoń. Równocześnie starosta poinformował, że decyzją 
Zarządu Powiatu powołano nowego dyrektora placówki, którym została dotychczasowa zastępczyni 
Nawrockiego Maria Janeta.

Doceniając zasługi odchodzącego 
dyrektora, starosta Leszek Bizoń 
powiedział, że serdecznie dzię-
kuje mu za lata pracy w  powiecie, 
za otwartość oraz za wszystko, co 
Ryszard Paweł Nawrocki zrobił dla 
Domu Pomocy Społecznej w  Gorzy-
cach i  całej powiatowej pomocy 
społecznej. Do życzeń i  podzięko-
wań dołączyli też pozostali członko-
wie zarządu uczestniczący w spotka-
niu: wicestarosta Tadeusz Skatuła, 
a także resortowo odpowiedzialna za 
pomoc społeczną członkini zarządu 
Krystyna Kuczera.
Z  dyrektorem pożegnała się rów-
nież Irena Obiegły, dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Wodzisławiu Śl. Przypomniała, że 
była ona pierwszą osobą w  powie-
cie na zawodowej ścieżce dyrektora 
Nawrockiego. – Życzę Panu dużo zdro-
wia, wszelkiego dobra, o  którym Pan 
marzy i  myśli. Dziękuję za te wspa-
niałe piętnaście lat w  imieniu swoim 
i  wszystkich pracowników – powie-
działa Obiegły.
Świeżo upieczony emeryt również 
wyraził wdzięczność obecnym. – Bar-
dzo chciałbym wszystkim państwu 
i każdemu z osobna serdecznie podzię-
kować. Te lata mojej dobrej współ-
pracy z  państwem pozostaną głęboko 
w  moim sercu i  pamięci zapisane. Nie 
byłoby to możliwe, gdybyście nie byli 
tak bardzo życzliwi i wyrozumiali. Skła-
dam bardzo duże podziękowania pani 
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dyrektor Obiegły, z  którą przez ten 
czas współpracowałem. Wielkie słowa 
uznania i  szacunek kieruję również 
pod adresem mojej zastępczyni Marii 
Janety, która dzięki uprzejmości tego 
zarządu będzie kontynuowała dzieło, 
które przez tyle lat było pielęgnowane 
– powiedział odchodzący dyrektor.
Do słów Nawrockiego nawiązał sta-
rosta, który oficjalnie poinformował, 
że decyzją Zarządu Powiatu Maria 
Janeta została powołana na sta-
nowisko dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej im. Papieża Jana Pawła 
II w  Gorzycach. – Chcemy, aby to 
wszystko, o czym pan dyrektor mówił: 
i  te działania, i  to dobro, które w  pla-
cówce się działy, były kontynuowane. 
Stąd decyzja Zarządu o  powołaniu 
pani Marii na stanowisko dyrektora 
DPS w Gorzycach – powiedział staro-
sta. – Życzę przynajmniej takich sukce-
sów, jakie miał odchodzący dyrektor, 
jakie mieliście wspólnie, a także aby ta 
współpraca z Zarządem Powiatu prze-
biegała bez problemów – dodał Bizoń.

Maria Janeta z  gorzyckim domem 
pomocy społecznej związana jest 
zawodowo od początku jego istnie-
nia, tj. od 1994 r. Przez ostatnie szes-
naście lat pełniła funkcję zastępcy 
dyrektora. Nowa pani dyrektor jest 
absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. 
Ukończyła również specjalizacyjne 
studia podyplomowe z zakresu orga-
nizacji pomocy społecznej, a  także 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
mediacji i negocjacji społecznych.
Z kolei Ryszard Paweł Nawrocki przez 
45 lat działalności zawodowej zwią-
zany był ze środowiskiem osób niepeł-
nosprawnych. Początkowo pracował 
w  spółdzielni inwalidów, następnie 
w domach pomocy społecznej, powia-
towym centrum pomocy rodzinie, 
a  w  ciągu ostatnich niemal piętna-
stu lat kierował Domem Pomocy 
Społecznej im. Papieża Jana Pawła II 
w Gorzycach. Za pracę na rzecz osób 
niepełnosprawnych w  2014  r. został 
wyróżniony złotym Krzyżem Zasługi. 
Pracując w  Gorzycach odchodzący 

dyrektor – poza codziennym zarzą-
dzaniem placówką – działał też na 
rzecz integracji mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej ze środowiskiem 
lokalnym. Nawiązał  m.in. ścisły kon-
takt z  cieszyńskim oddziałem Pol-
skiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego. Głównym celem współ-
pracy była integracja mieszkańców 
DPS Gorzyce dotkniętych tą chorobą 
z  osobami ze środowiska. Za tę dzia-
łalność otrzymał Tytuł Ambasadora 
SM. Dzięki różnym inicjatywom kul-
turalno-rekreacyjnym mieszkańcy 
Domu mieli też okazję integrować 
się z mieszkańcami Gorzyc. Nawrocki 
podejmował też działania na rzecz 
wzmocnienia potencjału kadrowego 
oraz wymiany doświadczeń z  innymi 
placówkami z  Polski i  Czech. Bardzo 
mocno rozwijał zwłaszcza współ-
pracę z  jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej z terenu Republiki 
Czeskiej, co zaowocowało wspólną 
realizacją 3 projektów dofinansowa-
nych ze środków unijnych.

Ulica Powstańców Śl. w Skrzyszowie 
po remoncie

Pod koniec listopada zakończył się remont odcinka ul. Powstańców 
Śląskich w Skrzyszowie. Zmodernizowany został fragment drogi poło-
żony pomiędzy drogą gminną prowadzącą do strefy gospodarczej 
i granicą powiatu z miastem Jastrzębie-Zdrój.

Ze względu na warunki terenowe i  technologię prowadzonych prac droga 
przez 1,5 miesiąca była zamknięta dla ruchu. W  ramach zadania ustabilizo-
wano grunt, położono nową nawierzchnię oraz wykonano odwodnienie 
drogi. Koszt inwestycji wyniósł ok. 800 tys. zł i po połowie został sfinansowany 
z budżetu Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Godów.
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Informujemy, że ze względu na przepisy Kodeksu pracy oraz obowiązujący 
w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. równoważny system czasu pracy 

urząd w Wigilię, 24 grudnia, będzie nieczynny, 
a w Sylwestra (31 grudnia) będzie przyjmować interesantów do godz. 13.00

Kolejna pomoc WOŚP dla naszych szpitali
2 respiratory oraz 10 łóżek szpitalnych typu Enterprise trafiło do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Ta darowizna od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy ma pomóc powiatowym szpitalom w walce z covid-19.

To nie pierwsza pomoc, jaka została 
przekazana do naszych szpi-
tali przez fundację Jurka Owsiaka 
w ramach walki ze skutkami epide-
mii wirusa SARS-CoV-2. Wcześniej 
placówki otrzymały m.in. maseczki 
ochronne, sześć łóżek do inten-
sywnej terapii, przyłbice dla sta-
cji pogotowia ratunkowego oraz 
kombinezony ochronne o  łącznej 
wartości 136,5 tys. zł. Środki na ten 
cel WOŚP zebrała zarówno podczas 
zbiórek jak i dzięki wpłatom od dar-
czyńców, w tym firm. Wykaz poda-
rowanego sprzętu, jak i  placówek, 
które go otrzymały można znaleźć 
na stronie fundacji https://www.
wosp.org.pl/pomagamy/fundusz-
-interwencyjny. Już niedługo, bo 
10 stycznia, odbędzie kolejny – 29. 

finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Pół miliona dla szpitali 
od Eko-Okien

Na początku grudnia do powiatowych szpitali w Rydułtowach i Wodzi-
sławiu Śl. dotarła bardzo dobra informacja. Jedna z największych firm 
w regionie, EKO-OKNA SA w Kornicach postanowiła wesprzeć placówki 
leczące mieszkańców powiatu wodzisławskiego i okolic niebagatelną 
kwotą 500 tys. zł.

Pomoc firmy dla PPZOZ to efekt oso-
bistych starań i  zabiegów starosty 
Leszka Bizonia, który od dłuższego 
czasu prowadził – jak się okazało – 
owocne rozmowy z zarządem firmy.
Za te pieniądze zostanie kupiony aparat 

RTG na blok operacyjny, specjalistyczny 
stół do zabiegów ortopedycznych, 
a także sprzęt do operacji i wyposaże-
nie bloku operacyjnego. Więcej szcze-
gółów w następnym numerze „Wieści 
Powiatu Wodzisławskiego”.
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Pierwsze stypendia dla przyszłych 
pielęgniarek przyznane

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał pierwsze stypendia dla przyszłych pielęgniarek, które po ukoń-
czeniu studiów rozpoczną pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śl. To działanie mające zachęcić młodych adeptów pielęgniarstwa do podejmowania pracy 
w powiatowych szpitalach i poradniach.

Szpitale powiatowe w  Wodzisławiu Śl. i  Rydułtowach, 
podobnie jak wiele innych placówek medycznych w kraju, 
borykają się z  brakiem personelu pielęgniarskiego. Ana-
liza dotychczasowego stanu zatrudnienia w  szpita-
lach wykazała, że maleje liczba osób wykonujących ten 
zawód. Ponadto średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych 
w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wynosi 49 lat, co w oce-
nie dyrekcji świadczy o tym, że w ostatnich latach nie było 
zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez 
absolwentów studiów pielęgniarskich. Aby przynajmniej 
częściowo zmienić ten negatywny trend, władze powiatu 
postanowiły zaproponować studentom i  studentkom III 
roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magister-
skich na kierunku pielęgniarstwo stypendia w  kwocie 
1000 zł. Będą one wypłacane od października do czerwca 
ostatniego roku studiów. Warunek jest jeden: po skończe-
niu studiów należy podjąć pracę w PPZOZ.
Pierwszy nabór wniosków ogłoszono na przełomie paź-
dziernika i  listopada. Informację przesłano do uczelni 
wyższych kształcących na tym kierunku oraz przeka-
zano mediom. Mimo bardzo krótkiego okresu na składa-
nie wniosków, komplikacji związanych z przejściem uczelni 
na naukę zdalną, a także niepewności o własną przyszłość 
zawodową, jaką wiele osób odczuwa w okresie epidemii, 

oferta spotkała się z zainteresowaniem ze strony studen-
tów. Wnioski o  stypendium zdecydowały się złożyć dwie 
osoby i obie decyzją Zarządu Powiatu stypendia otrzymały.
Obie stypendystki są mieszkankami powiatu wodzisław-
skiego. Jedna studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w  Raciborzu. Druga natomiast w  Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Obie do czerwca 
będą otrzymywać po 1000  zł miesięcznie, w  zamian za 
co zobowiązały się po ukończeniu studiów podjąć pracę 
w  PPZOZ przez okres nie krótszy niż 3 lata. Stosowne 
umowy już zostały zawarte.
– Zdajemy sobie sprawę, że te dwie osoby nie rozwiążą obec-
nych problemów kadrowych naszych szpitali. Nie taki był 
też cel. Ten program stypendialny to raczej nasza inwestycja 
w przyszłość obu powiatowych szpitali – podkreśla starosta 
Leszek Bizoń. Dodaje też, że uczyniono ważny pierwszy 
krok. – Szlaki zostały przetarte. Niewiele samorządów dotąd 
zdecydowało się na taki krok jak my. Jestem przekonany, że 
gdy będziemy mieć więcej czasu na akcję informacyjną, uczel-
nie powrócą do normalnego funkcjonowanie, a ludzie z więk-
szą odwagą i optymizmem będą spoglądać w przyszłość, to 
w kolejnych naborach o stypendium będzie ubiegać się więcej 
osób. Bo przecież my oprócz stypendium tak naprawdę oferu-
jemy gwarancję stabilnej pracy. Dziś nie w każdej profesji pra-
cownicy mają taki komfort – puentuje starosta.

Kolejne komputery do zdalnej nauki 
dla szkół Powiatu Wodzisławskiego

Siedem szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez władze powiatu wodzisławskiego wzbogaci się 
o kolejne 35 laptopów do zdalnej nauki. Starostwo Powiatowe pozyskało na ten cel 98 tys. z programu 
„Aktywna tablica”. 

Program skierowany jest do szkół ponadpodstawowych 
(licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stop-
nia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne). 
W  jego ramach można pozyskać wsparcie finansowe na 
zakup sprzętu do realizacji programów nauczania z wyko-
rzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Wartość projektu złożonego przez Powiat Wodzisław-
ski wyniosła 125 tys. zł, w tym 98 tys. zł dofinansowania. 

Reszta to wkład własny. Za te środki do powiatowych szkół 
trafi kolejne 35 komputerów mobilnych, które zwłaszcza 
w okresie zdalnego nauczania są niezwykle potrzebne.
To nie pierwsze i zapewne nie ostatnie wsparcie Powiatu 
dla szkół w  tej dziedzinie. W  kwietniu Starostwo Powia-
towe w Wodzisławiu Śl. pozyskało w ramach unijnego pro-
jektu „Zdalna szkoła” 100 tys. zł na zakup 30 komputerów. 
Na przełomie roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
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Powiatowy Zarząd Dróg gotowy na zimę
Na zewnątrz coraz częściej ujemne temperatury. To niemałe wyzwanie 
dla wszystkich administratorów dróg, aby o  tej porze roku zapewnić 
bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Stan przygotowań do 
tegorocznej „akcji zima” w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu 
Śl. w listopadzie sprawdzał starosta Leszek Bizoń.

Na początek garść informacji statystycznych. Powia-
towy Zarząd Dróg w  Wodzisławiu Śląskim z  siedzibą 
w  Syryni administruje siecią dróg powiatowych o  długo-
ści 204,60  km, zlokalizowanych na terenie 4 miast oraz 5 
gmin wiejskich. Ze względu na duży obszar (287 km kwa-
dratowych) i  doświadczenia płynące z  dotychczasowych 
akcji, powiatowe drogi dla potrzeb zimowego utrzymania 
podzielono na 6 rejonów utrzymania. Rejony od 1. do 4. 
obsługiwane są przez firmy wyłonione w trybie przetargu 
nieograniczonego, natomiast rejony 5. i  6. obsługiwane 
są sprzętem własnym PZD. Odrębnym rejonem są drogi 
powiatowe na terenie miasta Radlin, które w drodze poro-
zumienia z powiatem przejęło na siebie obowiązek utrzy-
mania tych dróg, za co otrzymuje rekompensatę finan-
sową. Niezależnie od rejonu wszelkie uwagi i zastrzeżenia 
do utrzymania dróg przyjmuje PZD. Wykaz dróg powia-
towych znajduje się na stronie www.pzd-wodzislaw.pl
Podobnie jest z chodnikami przy drogach powiatowych. 
Na terenie gmin Godów, Gorzyce i Lubomia oraz Wodzisła-
wia Śl. za ich utrzymanie odpowiadać będzie Powiatowy 
Zarząd Dróg zgodnie z  ustawą o  drogach publicznych. 
Natomiast za zimowe utrzymanie chodników w gminach 
Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin i  Rydułtowy odpo-
wiadać będą tamtejsze urzędy miast i gmin i  ich służby. 
W tym miejscu przypominamy też o obowiązku odśnie-
żania chodników, ciążącym na właścicielach nierucho-
mości, wzdłuż których biegnie chodnik rozumiany jako 
część drogi publicznej przeznaczonej dla pieszych (wła-
ściciele nieruchomości nie mają obowiązku odśnieżania 
chodników jeśli nie są one położone bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest 
również obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym 
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojaz-
dów samochodowych – art. 5 pkt 4 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Sieć dróg powiato-
wych została podzie-
lona pod względem 
obowiązującego na 
nich standardu zimo-
wego utrzymania następująco:
• standard II ZUD – sieć dróg powiatowych o  długości 

183,19 km,
• standard IV ZUD – sieć dróg powiatowych o  długości 

21,41 km.
W zimowym utrzymaniu dróg powiatowych PZD będzie 
miał do dyspozycji łącznie 12 jednostek sprzętowych, 
w  tym będą zarówno opłużone samochody cięża-
rowe z  piaskarko-solarkami, samochody ciężarowe 
z  pługami, a  także ciągnik rolniczy z  pługiem i  posy-
pywarką.  Połowa sprzętu wyposażonego w  piaskarko-
-solarki oraz pługi już stoi w gotowości. Pozostały sprzęt 
uruchamiany będzie w przypadku wystąpienia trudniej-
szych warunków atmosferycznych. Do zwalczania ślisko-
ści na drogach PZD zgromadził dotąd 371 ton soli drogo-
wej oraz 25 tys. litrów solanki. Na grudzień br. planowana 
jest kolejna dostawa 300 ton soli.
Podobnie jak w  latach ubiegłych, także w  tym roku 
w  Powiatowym Zarządzie Dróg w  Wodzisławiu Śl. uru-
chomiono całodobowe dyżury drogowców, którzy 
będą monitorować sytuację meteorologiczną oraz 
warunki na drogach powiatowych. Zgłaszanie interwen-
cji i  uzyskiwanie informacji o  warunkach na drogach 
będzie możliwe telefonicznie na całodobowe numery 
32 451 76 07 w. 25 lub 508 114 717 lub mailem na adres 
utrzymanie.drog@pzd-wodzislaw.pl. Jako że Powiatowy 
Zarząd Dróg jest tylko jednym z  wielu administratorów 
dróg na terenie powiatu, kontakty do administratorów 
pozostałych kategorii dróg można znaleźć na naszej stro-
nie www.powiatwodzislawski.pl

w Wodzisławiu Śl., w skład którego wchodzi II Liceum 
Ogólnokształcące im. ks.  prof.  J. Tischnera, Liceum Sztuk 
Plastycznych oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, 
wzbogacił się też o dwie nowoczesne pracownie informa-
tyczne, składające się łącznie z  32 laptopów i  własnego 
dostępu do sieci Internet, wygrane w konkursie ogłoszo-
nym w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzi-

sławiu Śl. powiat pozyskał również dofinansowanie 
w kwocie 400 tys. zł w ramach innego unijnego projektu 
(„Wsparcie dzieci umieszczonych w  pieczy zastępczej 
w  okresie epidemii COVID-19”). Dzięki tym pieniądzom 
możliwy był zakup 140 laptopów dla dzieci i  młodzieży 
w  rodzinach zastępczych i  domach dziecka. Sprzęt ten 
służy wsparciu zdalnego nauczania oraz wyrównaniu 
szans edukacyjnych podopiecznych pieczy zastępczej.
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Mieszkasz w gminie Godów? 
Sprawdź dane w ewidencji gruntów i budynków

Od 14 grudnia do 8 stycznia wszystkie zainteresowane osoby mogą zweryfikować dane ujęte w projek-
cie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy 
Godów, obręby Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzyszów. Od tych informacji zależy m.in wysokości 
podatków płaconych gminie.

Ewidencja gruntów i  budynków jest jednym z  najważ-
niejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte sta-
nowią podstawę  m.in. gospodarki nieruchomościami, 
wymiaru podatków i  świadczeń, planowania gospo-
darczego i  przestrzennego, oznaczania nieruchomości 
w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby 
ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowa-
dzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek 
jej sukcesywnego aktualizowania.
Prace związane z modernizacją ewidencji są prowadzone 
w dwóch etapach. W ramach pierwszego zostały wyko-
nane  m.in. prace terenowe, mające na celu aktualiza-
cję informacji o  gruntach, budynkach i  lokalach. Każdy 
budynek został kontrolnie pomierzony. Pracownicy firmy 
geodezyjnej mogli też pytać właścicieli np. o rok zakoń-
czenia budowy czy technologię wykonania budynku. 
Geodeci weryfikowali ponadto zaliczenie gruntów do 
użytków zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych 
zabudowanych.
Etap drugi modernizacji polega na wyłożeniu do wglądu 
zainteresowanych osób projektu operatu opisowo-kar-
tograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do 
tego projektu. Wyłożenie dokumentacji ma miejsce w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. 
Bogumińskiej 2 sala nr 10.
Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, 
w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trak-
cie można bowiem zapoznać się z  danymi ewidencyj-
nymi, które posłużą gminie do naliczenia podatku od 
nieruchomości, a  także sprawdzić, czy wszystkie dane 
zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem 
faktycznym. – I  choć nie powinno być pomyłek, to przy 
tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie 
danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione 
w  celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości. Po to 
jest właśnie wyłożenie, aby z  jednej strony zapoznać się 
z nowym stanem według którego będą naliczane podatki 
oraz aktualizowane zapisy dotyczące oznaczenia nieru-
chomości w księgach wieczystych, a z drugiej strony aby na 
tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – 
tłumaczy Agata Kubina, Geodeta Powiatowy, naczelnik 
Wydziału Geodezji.
W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną 
one sprawdzone i  ewentualnie poprawione bez żad-

nych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto 
więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy 
nie przewidują indywidualnego zawiadamiania 
właścicieli poszczególnych nieruchomości o  wyłoże-
niu operatu, a  potem – o  ujawnieniu danych w  ewi-
dencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do 
ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym 
województwa oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie starostwa.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte 
w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie 
opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie 
zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgod-
nie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych 
objętych ewidencją gruntów i  budynków. Złożenie 
takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością spo-
rządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić 
będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem 
sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na eta-
pie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym.
W  przypadku obrębów Krostoszowice, Łaziska, Podbu-
cze i  Skrzyszów projekt operatu wyłożony zostanie do 
wglądu mieszkańców:
• od 14.12.2020 r. do 23.12.2020 r.,
• od 28.12.2020 r. do 30.12.2020 r.,
• od 04.01.2021 r. do 05.01.2021 r.,
• od 07.01.2021 r. do 08.01.2021 r.,
w  Starostwie Powiatowym w  Wodzisławiu Śląskim 
przy ul.  Bogumińskiej 2 pok.  10 w  godzinach: ponie-
działek – środa od 8:00 do 15:00, czwartek od 8:00 do 
16:00, piątek od 8:00 do 13:00.
Z uwagi na obecny stan epidemii Wydział prosi o telefo-
niczne umawianie terminu wizyty pod numerem tele-
fonu 32 475 90 30 w godzinach od 8:00 do 14:00. Uwaga. 
Przychodząc w celu zapoznania się z projektem operatu 
należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz doku-
ment własności lub władania nieruchomością.
Wyjaśniamy, że aktualizacja użytków gruntowych odbywa 
się zgodnie z przepisami prawa. Nie ma więc mowy o żad-
nej dowolności i  uznaniowości ze strony geodetów czy 
urzędników starostwa.
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Zmiana organizacji ruchu na ulicy Traugutta 
w Pszowie i Rydułtowach

3 grudnia zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Romualda Traugutta w Pszowie i Rydułtowach. Z powodu 
prowadzonej tam inwestycji droga na odcinku od skrzyżowania z ulicą Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Pszowie do posesji nr 167 (w rejonie skrzyżowania z ulicą Władysława Sikorskiego) w Rydułtowach 
będzie do maja zamknięta dla ruchu.

Prace na ulicy Romualda Traugutta 
prowadzone są od października 
2020  r. Związane są z  przebudową 
odcinka o  długości około 870  m. 

Obejmują wykonanie nawierzchni 
jezdni, przebudowę skrzyżowania 
z ul. Władysława Sikorskiego, a także 
budowę chodników, ścieżki rowero-
wej oraz odwodnienia drogi i wyko-
nanie oznakowania poziomego 
i pionowego.

Od 3 grudnia na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w  Pszowie do posesji nr  167 
(w  rejonie skrzyżowania z  ulicą Wła-

dysława Sikorskiego) w  Rydułtowach 
droga została zamknięta dla ruchu. 
Zakaz nie dotyczy pojazdów komu-
nikacji miejskiej, pojazdów budowy 
oraz mieszkańców posesji położonych 
wzdłuż odcinka drogi objętego robo-
tami. Ruch pojazdów wyłączonych 

spod zakazu jest sterowany za pomocą 
sygnalizacji świetlnej. W celu ominięcia 
zamkniętego odcinka Wydział Komu-
nikacji i  Transportu zaleca poruszanie 
się ulicami: Plebiscytową i  Bohaterów 
Warszawy w  Rydułtowach, Ignacego 
Domeyki i  Józefa Rymera w  Radlinie 
i Józefa Kraszewskiego w Pszowie.
Przebudowa ul. Traugutta w  Pszo-
wie kosztować będzie ok.  3,6 mln  zł 
i  potrwa do maja 2021  r. Na reali-
zację zadania Powiat Wodzisławski 
pozyskał dofinansowanie z  Fundu-
szu Dróg Samorządowych w  kwo-
cie ponad 1,7 mln zł. Pozostałą kwotę 
(1,9 mln  zł) Powiat wspólnie z  Mia-
stem Pszów sfinansują z  własnych 
budżetów.
Za utrudnienia przepraszamy!

Chodnik przy Rydułtowskiej 
w Radlinie gotowy

18 listopada Powiatowy Zarząd Dróg w  Wodzisławiu Śl. dokonał 
odbioru zakończonych robót na ul. Rydułtowskiej w Radlinie. Inwe-
stycja swym zakresem obejmowała budowę kanalizacji deszczowej 
i chodnika.

W ramach przedsięwzięcia zabudowano też dodatkowe wpusty uliczne wraz 
ze studniami rewizyjnymi oraz umocniono skarpę drogową. Całkowity koszt 
zadania wyniósł blisko 230 tys. zł i został sfinansowany wspólnie przez Powiat 
Wodzisławski i Miasto Radlin.
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Czym żył 
Powiat 
Wodzisławski 
w 2020 roku?

Choć w mijającym roku z powo-
du wybuchu pandemii koronawi-
rusa trzeba mierzyć się z duży-
mi trudnościami w kluczowych 
dziedzinach działania samorzą-
du, to jednak władze Powiatu 
Wodzisławskiego realizowały 
wiele przedsięwzięć i inwestycji 
wpływających na dalszy rozwój 
powiatu.

Ten rok zakończy się rekordowo pod 
względem wydatków na powiatowe 
drogi. Przy wsparciu środków z  Fun-
duszu Dróg Samorządowych oraz 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego nakłady na inwestycje drogowe 
sięgnęły poziomu 28 mln zł.
Oto najważniejsze:

Remont ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl. i Turskiej w Mszanie.

Modernizacja tzw. skrzyżowania 
„pięciu dróg” w Wodzisławiu Śl.

Modernizacja kolejnego odcinka 
ul. Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy.

Remont  ul. Bohaterów 
Warszawy w Rydułtowach.
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Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wyso-
kości 6 mln zł z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 trwają prace termomoderniza-
cyjne ograniczające straty ciepła oraz pod-
noszące sprawność instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach PPZOZ w Ryduł-
towach i Wodzisławiu Śląskim. Obejmują 
one m.in. docieplenie przegród budowlanych 
(stropodachy, ściany zewnętrzne, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej), montaż ukła-
dów pomiarowych i automatyki pogodowej 
z zaworami regulacyjnymi na przyłączu sieci 
c.o. Dodatkowo w obydwóch lokalizacjach 
prowadzona będzie modernizacja zewnętrznej 
sieci c.o. i c.w.u. przez wymianę rurociągów 
i ich izolacji oraz modernizacja pomieszczeń 
węzłów cieplnych wraz z wymianą wymien-
ników ciepła z armaturą i układem regulacji. 
Obiekty w Rydułtowach zyskają także na 
modernizacji kotłowni rezerwowej (wymiana 
technologii parowej na wodną).

Przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śl. 
powstała „Oaza Aktywności” z ogrodem 
zimowym, salą warsztatową, salą do ćwiczeń 
rehabilitacyjno-relaksacyjnych oraz miejscem 
rekreacyjno-wypoczynkowym. Skorzystają 
osoby niepełnosprawne, seniorzy, a także 
pozostali mieszkańcy powiatu. Otwarcie 
obiektu odbędzie się po Nowym Roku.
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Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej połączona 
z wymianą źródeł ciepła 
oraz zastosowaniem 
odnawialnych źródeł 
energii na terenie 
powiatu wodzisławskiego: 
Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych 
w Rydułtowach

oraz Powiatowego 
Zarządu Dróg 

w Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą 

w Syryni.

Budowa zatoki 
postojowej przy Zespole 
Placówek Szkolno-
Wychowawczo-
Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim.
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Budowa wymiennikowni ciepła wraz 
z adaptacją instalacji w budynku 
Zespołu Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śląskim.

Na początku roku Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach wzbogacił 
się o nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, samochód marki 
Renault Traffic. Pojazd został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

600 tys. zł Powiat Wodzisławski pozyskał w sumie na zakup sprzętu komputerowego 
i mobilnego dostępu do Internetu dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dzieci 
przebywających w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Łącznie zakupiono ponad 
200 laptopów.

Remont sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych 
w Wodzisławiu Śląskim.
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Bohaterów Warszawy w Rydułtowach 
ukończona

Dobiegła końca trzecia z dużych tegorocznych powiatowych inwestycji drogowych. 
Mowa o modernizacji ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach.

Inwestycja polegała na komplek-
sowej przebudowie odcinka drogi 
o  długości prawie 1,2  km. Swoim 
zakresem obejmowała  m.in. wyko-
nanie nawierzchni jezdni, chodników 
i  wjazdów na posesje, a  także prze-
budowę odwodnienia drogi i  wyko-
nanie oznakowania poziomego 
i pionowego.
Inwestycja została zrealizowana przy 
wsparciu finansowym pozyskanym 

przez władze powiatu z  Funduszu 
Dróg Samorządowych. Przy wartości 
inwestycji wynoszącej ok.  2,7  ml  zł 
niemal połowę stanowi dofinanso-

wanie. Resztę z  własnych budżetów 
sfinansowały Powiat Wodzisławski 
i Miasto Rydułtowy.

Za nami kolejna ekologiczna inwestycja 
w Wodzisławiu Śl. 

Prawie 700 tys. zł kosztowała likwidacja kotłowni węglowej przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śl. i przyłączenie szkoły wraz z jej obiektami do sieci ciepłowniczej. 
To już kolejna w tym roku inwestycja władz Powiatu Wodzisławskiego 
w czyste powietrze.

W  ramach przedsięwzięcia w  szkole 
wybudowano nowe węzły cieplne 
wraz z  infrastrukturą i  oprzyrządo-
waniem. Jeden pracuje na potrzeby 
centralnego ogrzewania budynków 
szkolnych. Drugi  z  kolei dostarcza 
ciepło w  celu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej dla potrzeb zaple-
cza sportowego, basenu oraz wen-
tylacji. Przedsięwzięcie obejmowało 
również likwidację kotłowni węglo-
wej, w  tym rozbiórkę bunkrów na 
zsyp opału oraz dwudziestome-

trowego komina, który dominował 
w krajobrazie okolicy.
Inwestycja zakończyła się w listopadzie 
br. Koszt robót budowlanych oraz nad-
zoru inwestorskiego wyniósł 635 tys. zł. 
Dodatkowo ponad 57 tys.  zł wyniosła 
opłata za przyłączenie do sieci.
Według szacunków, dzięki inwesty-
cji do atmosfery trafi o 71,9 tony rocz-
nie mniej dwutlenku węgla, odpo-
wiedzialnego za efekt cieplarniany. 
Emisja pyłu PM10 zmniejszy się zaś 
o ok. 240 kg na rok.
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Bezpieczniej na powiatowych drogach
Zakończyły się prace związane z przebudową przejść dla pieszych na ul. Centralnej w Połomi i ul. Wiejskiej 
w Gogołowej oraz instalacją sygnalizacji świetlnej w Godowie. Z kolei w Radlinie na ostatniej prostej jest 
kompleksowa modernizacja organizacji ruchu na ul. Korfantego. Celem tych wszystkich działań, których 
wartość wynosi ponad 400 tys. zł, jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych w  ciągu ul. Central-
nej w Połomi oraz ul. Wiejskiej w Gogołowej 
Powiatowy Zarząd Dróg w  Wodzisławiu Śl. 
pozyskał wsparcie finansowe z Fundacji JSW. 
Za niecałe 40 tys. zł możliwe było przekształ-
cenie tych przejść w tzw. przejścia aktywne.
– Może mała rzecz, ale ważna dla bezpieczeństwa. 
Dziękujemy Fundacji JSW za wsparcie finansowe 
– powiedział podczas odbioru przejść starosta 
Leszek Bizoń. Podziękowania dla Fundacji JSW 
oraz dla Powiatu złożył również wójt Mszany 
Mirosław Szymanek. Z  kolei Artur Dyczko, 
prezes Fundacji JSW, powiedział – Chcemy być 
dobrym sąsiadem i wszędzie tam, gdzie możemy, 
pomagać. Wniosek PZD był jednym z pierwszych, 
a projekt i współpraca ma charakter rozwojowy.
Aktywne przejście dla pieszych można opisać jako zestaw 
działań, które mają podnieść ostrożność kierowców na 
przejściu, poprawić widoczność pieszego i  ułatwić mu 
przejście przez jezdnię. Głównym elementem jest pul-
sacyjne żółte światło, uruchamiane za pomocą czujnika 
ruchu. Wykrywa on pieszych zbliżających się do „zebry” 
i  uruchamia sygnał ostrzegawczy dla kierowców. Samo 
przejście jest dodatkowo oznakowane  m.in. poprzez 
zastosowanie oznakowania grubowarstwowego o zwięk-
szonej trwałości, zaś na dojściach do przejścia znajduje się 
specjalna kostka brukowa, ułatwiająca osobom z wadami 
wzroku dojście do przejścia i orientowanie się na nim.
W 2018 r. podobne rozwiązania PZD zastosował w trzech 
innych miejscach na obszarze powiatu – na 
ruchliwych drogach w Wodzisławiu Śl., Gorzy-
cach i Łaziskach, gdzie nie można było zasto-
sować innych środków uspokojenia ruchu. 
Z  doświadczenia wynika, iż aktywne przej-
ścia dla pieszych są rozwiązaniem ok. 10-krot-
nie tańszym od sygnalizacji świetlnej, dzięki 
czemu pozwalają doraźnie poprawić bezpie-
czeństwo w wielu miejscach.

W Godowie powstała wzbudzana przez 
pieszych sygnalizacja świetlna
Przejście w  centrum Godowa, w  ciągu ul. 1 
Maja, na wysokości kościoła i  urzędu gminy 
zostało wyposażone w  sygnalizację świetlną 

wzbudzaną przez pieszych, kamerę oraz dodatkowe 
oświetlenie. Wszystko po to, by było bezpieczniej. Koszt 
tej inwestycji to 93 tys. zł. Zostanie on sfinansowany po 
połowie przez Powiat i Gminę Godów.

Zmiana organizacji ruchu w Radlinie
Po połowie Miasto Radlin i Powiat Wodzisławski podzielą 
się też kosztami organizacji ruchu na ul. Korfantego 
w  centrum tego miasta, jaka ma zostać wprowadzona 
jeszcze do końca tego roku. Zakres obejmuje korektę 
skrzyżowania z  ul. Orkana i  Mariacką, oznakowanie pio-
nowe i poziome drogi oraz wykorzystanie znaków aktyw-
nych na dwóch przejściach dla pieszych. Koszt tej inwe-
stycji to ok. 279 tys. zł.
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Nowy sprzęt trafił do Powiatowego Magazynu 
Zarządzania Kryzysowego

Blisko 1400 porad prawnych 
udzielono w 2020 roku

Mimo epidemii, do stycznia do grudnia 2020 r. w uruchomionych przez Starostwo Powiatowe punktach 
nieodpłatnych porad prawnych udzielono niemal 1400 porad.

O  pomoc prawną zwracały się głównie osoby w  wieku 
od 35 do 55 lat. Wśród korzystających z porad prawnych 
przeważały kobiety. Największą grupę stanowiły osoby 
z  wykształceniem zawodowym, zamieszkujące miasto 
powyżej 10 tys. mieszkańców i posiadające zatrudnienie.
Zdecydowana większość udzielonych porad prawnych 
dotyczyła prawa cywilnego. Mieszkańcy często korzystali 
również z pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, 
prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do 
opieki zdrowotnej oraz z zakresu prawa karnego. Osoby 
w  trudnej sytuacji życiowej konsultowały się z  prawni-
kami najczęściej w sprawach uzyskania prawa do lokalu 
mieszkalnego, spraw z  zakresu dziedziczenia ustawo-
wego, czyli uprawnienia do dziedziczenia, a także zrze-
czenia się spadku. Bardzo dużo mieszkańców szukało 
pomocy w  związku z  trudną sytuacją rodzinną, w  tym 
sposobami rozwiązania małżeństwa, ustanowienia kon-

taktów z dziećmi czy dochodzenia alimentów. Prawnicy 
pomagali mieszkańcom również rozwiązać problemy 
związane z  wykroczeniami i  przestępstwami, a  także 
zadłużeniami, trudnościami w  spłacie długów, egze-
kucjami komorniczymi czy zasadami dochodzenia rosz-
czeń. W  okresie epidemii o  poradę często zwracali się 
również pracownicy, którzy potrzebowali konsultacji 
prawnej w zakresie rozwiązywania umów o pracę, okresu 
wypowiedzenia, itp.
Najczęstszą formą pomocy były porady lub informacje 
o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i obo-
wiązkach czy wskazania sposobu rozwiązania problemu 
prawnego. Prawnicy często pomagali także w  sporzą-
dzaniu pism urzędowych czy sądowych, np.  o  zwolnie-
nie z opłat sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu (pomoc nie obejmuje pism procesowych). W bie-
żącym roku, z  powodu epidemii, porady prawne 

Powiatowy Magazyn Zarządza-
nia Kryzysowego w  Gorzycach 
wzbogacił się o nowy sprzęt. Są 
to aparaty ochrony dróg odde-
chowych, które na co dzień będą 
wykorzystywane przez wodzi-
sławskich strażaków podczas 
akcji ratowniczych.

Starostwo Powiatowe w  Wodzisła-
wiu Śl. przekazało do magazynu 10 
sztuk aparatów powietrznych Aeris 
Phase (bez butli), 14 sztuk masek 
OptiPro oraz 11 sztuk sygnalizato-
rów bezruchu Super Pass II. Sprzęt 
ten należy do środków ochrony oso-
bistej. Stanowi najbardziej uniwer-
salną ochronę dróg oddechowych. 
Wykorzystywany jest niemal pod-
czas każdego pożaru, ale nie tylko. 
Zastosowanie znajduje wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest podejmo-

wanie działań w otoczeniu substancji 
toksycznych, wybuchowych czy też 
w warunkach niedoboru tlenu. Sprzęt 
kosztował niecałe 50 tys. zł i został sfi-
nansowany przez Starostwo Powia-
towe w Wodzisławiu Śl. Podobnie jak 

w latach poprzednich sprzęt nie trafi 
na magazynowe półki, ale będzie na 
co dzień wykorzystywany przez stra-
żaków z  Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wodzisła-
wiu Śl.
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udzielane były również na odległość, czyli telefonicz-
nie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W powiecie wodzisławskim nieodpłatna pomoc prawna 
udzielana jest od pięciu lat. Od początku 2020 roku, oprócz 
nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszkańcy mogli korzy-
stać także z bezpłatnych mediacji. Wachlarz pomocy jest 
bardzo szeroki. Wielu osobom, które znalazły się w trud-

nej sytuacji życiowej udało się pomóc rozwiązać problem.
Z uruchomionych przez starostwo sześciu punktów porad 
cztery prowadzone są przez adwokatów i radców praw-
nych, natomiast 2 punkty prowadzi organizacja pozarzą-
dowa wyłoniona w  ramach otwartego konkursu ofert. 
Darmowa pomoc prawna przysługuje osobom, które nie 
są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
oraz przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrud-
niali innych osób.
Najwięcej osób skorzystało z nieodpłatnej porady w punk-
tach zlokalizowanych w  Wodzisławiu Śląskim (oba 
w Zespole Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164).
Aby skorzystać z  darmowej porady prawnej należy 
umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 
32  412 09  51 w  godzinach pracy Starostwa Powiato-
wego w  Wodzisławiu Śląskim. Dodatkowo rezerwacji 
wizyty w punkcie oraz teleporady można dokonać rów-
nież samodzielnie o dowolnej porze za pomocą elektro-
nicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości: 
https://np.ms.gov.pl/śląskie/wodzisławski.

Lokalny rynek pracy kontra pandemia. 
Rok 2020 w liczbach

Choć styczeń 2020 r. zapowiadał kolejny dobry okres na rynku pracy, epidemia koronawirusa i jej skutki 
wywróciły wszystko do góry nogami. Mimo iż przedsiębiorcy i pracownicy czekają na powrót do normalności, 
mijający rok takiej nadziei jeszcze nie daje. Ważne jest więc wsparcie przekazywane przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Wodzisławiu Śl.

Pandemia jest wielkim wstrząsem dla gospodarki. Jej skutki 
i walka z nimi spowodowała, że w ciągu roku stopa bezro-
bocia rejestrowanego w naszym powiecie wzrosła z 4,7% 
w  listopadzie 2019 r. do 6,9% w tym samym okresie roku 
2020 r. Niezbędne jest więc szybkie i skuteczne wdrażanie 
działań wspierających przedsiębiorców.
Powiatowy Urząd Pracy w  Wodzisławiu Śl. od kwietnia 
2020 r. realizuje zadania w ramach tzw. tarczy antykryzo-
swej. Są to m.in. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wys. 
do 5000 zł, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla mikro-, małych i  średnich przedsiębior-
ców i  organizacji pozarządowych, dofinansowanie czę-
ści kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców niezatrudniających pracowników oraz 
mikropożyczki dla organizacji pozarządowych i organizacji 
pożytku publicznego.
W ciągu 8 miesięcy, od kwietnia br. w wodzisławskim urzę-
dzie pracy złożono łącznie prawie 7200 wniosków, na pod-
stawie których urząd wypłacił na konta przedsiębiorców 
ponad 49,1 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się pożyczki. Prawie 5300 właścicieli mikrofirm otrzymało 
szybką pomoc w wysokości 5 tys. zł na pokrycie niezbęd-

nych wydatków firmy.
Zadaniem, do którego wodzisławski PUP przykłada szcze-
gólną wagę jest wsparcie finansowe, pomocowe i doradcze 
dla przedsiębiorców w walce o utrzymanie miejsc pracy.
Mimo dużych ograniczeń w  bezpośrednich kontaktach 
z klientami urzędu, ponad 3,2 mln środków Unii Europej-
skiej wsparło zatrudnienie prawie 280 bezrobotnych, a 93 
osoby otworzyły w tym trudnym czasie własne firmy, otrzy-
mując po 21 tys. zł z urzędu pracy.
Epidemia zmieniła też dotychczasowe relacje na linii urząd 
– klient. Podobnie jak zdalna praca, tak i  kontakty z  oso-
bami bezrobotnymi i przedsiębiorcami musiały z koniecz-
ności przenieść się na płaszczyznę kontaktów elektronicz-
nych. Urząd, wykorzystując narzędzia cyberkomunikacji, 
proponuje bezrobotnym konsultacje online z  doradcami 
zawodowymi oraz spotkania online z psychologiem, który 
pomaga w takich kwestiach jak radzenie sobie ze stresem 
w sytuacji zagrożenia spowodowanego pandemią.
Nowe formy kontaktu powoli zyskują zwolenników, szcze-
gólnie wśród osób młodych. Może się to przyczynić, że 
nawet w przyszłości, gdy zagrożenie minie, kontakty online 
będą istotną formą kontaktów z urzędem.
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O przemocy wobec osób starszych
Tegoroczna kampania „Białej Wstążki”, poświęcona walce z przemocą w rodzinie, w powiecie 
wodzisławskim skoncentrowana została na pomocy seniorom dotkniętym tym problemem.

Stereotyp osób starszych ma dwa oblicza. Z  jednej 
strony pokazuje się seniora jako aktywnego, pełnego 
wigoru człowieka (wizerunek wesołego staruszka peł-
nego energii). Tak myślimy na przykład o członkach klu-
bów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku czy innych 
organizacji społecznych. Przeciwieństwem tego wyobra-
żenia jest ocena osoby starszej jako ciągle narzekają-
cej na  zdrowie, stale krytykującej wszystko i  wszystkich 
dookoła, zamkniętej na nowinki. Wtedy senior kojarzy się 
nam z osobą przykrą dla otoczenia. Niestety ma to swoje 
konsekwencje.
Czasami ten negatywny wizerunek seniora prowadzi do 
tego, że w działaniach innych osób seniorzy są dyskrymi-
nowani, a  nawet napiętnowani. Nierzadko też jako spo-
łeczeństwo budujemy wobec seniorów nieuzasadnione 
oczekiwania, np.  „skoro babcia nie pracuje, to może 
pomagać w opiece nad dziećmi” lub „skoro dziadek nie 
pracuje, to może zawozić nasze pociechy na trening”, 
„jestem zmęczona po pracy, to mam prawo oczekiwać, 
że babcia ugotuje obiad, bo przecież babcia nie pracuje”. 
Jeszcze pół biedy, gdy odbywa się to na zasadzie uprzej-
mej prośby i  partnerskiego traktowania. Gorzej, gdy 
pewne zachowania wymuszamy swoją postawą, czasem 
krzykiem, nieraz szantażem. W każdej sytuacji dziadkom 
czy babciom trudno jest odmówić, bo to często wywołuje 
w nich poczucie winy. Obawiają się odrzucenia, a w kon-
sekwencji uznania za niepotrzebnych, co dla każdej osoby 
– zwłaszcza seniora – ma straszne skutki psychologiczne.
To właśnie lęk przed utratą rodziny, poczucie lojalności 
wobec najbliższych powoduje, że  czasami osoby star-
sze godzą się na złe traktowanie i wykorzystywanie. Gdy 
to je spotyka, niemal zawsze milczą i starają się ukrywać 
sytuację krzywdzenia. Wynika to najczęściej z  tenden-
cji do obwiniania siebie za sytuację, że na przykład syn 
czy córka się zdenerwował, krzyczał, zapomniał podać 
leki czy zabrał pieniądze. Często towarzyszy temu uspra-
wiedliwienie opiekuna: że jest przepracowany, prze-
męczony, że jestem dla niego ciężarem. Wtedy niestety 
może dochodzić do tej formy przemocy, jaką jest zanie-
dbanie. To  ryzyko wzrasta wraz z  wiekiem seniora. Do 
tego – oprócz zaniedbywania ich potrzeb materialnych – 
osoby starsze mogą doświadczać także izolacji od spraw 
rodzinnych, innych członków rodziny, bywają też ograni-
czani w podejmowaniu własnych decyzji.
Dużym problemem jest tak zwana „tajemnica przemocy”, 
otoczenie problemu zmową milczenia, tabu. To z  tego 
powodu duża część nadużyć wobec seniorów zdarza się 
w rodzinach. To paradoks, bo akurat to środowisko uwa-
żamy za wspierające i chroniące wszystkich jej członków 

od chwili narodzin po naturalną śmierć. Tymczasem bada-
nia wskazują wyraźnie, że w  70% potwierdzonych przy-
padków przemocy wobec osób starszych ich sprawcą 
było dorosłe dziecko lub współmałżonek/partner osoby 
starszej. To pokazuje, że do nadużyć dochodzi pomiędzy 
osobami, które łączy bardzo silna więź emocjonalna.
Często zastanawiamy się co powoduje, że ludzie sięgają 
po zachowania przemocowe i  stosują je wobec najbliż-
szych. Czasem mogą one mieć swoje źródło w  histo-
rii rodziny (doświadczanie przemocy w  przeszłości) lub 
wynikać z charakteru relacji międzyludzkiej. Nie ma tutaj 
sztywnych reguł. Wśród czynników fachowcy wymieniają: 
historię rodziny, płeć ofiary i  sprawcy, wzajemną zależ-
ność członków rodziny, dzielenie wspólnego mieszkania, 
fizyczne i/lub psychiczne obciążenie opiekuna, choroby 
seniorów (demenecja), izolację społeczną, uzależnienia, 
złą sytuację społeczno-ekonomiczną, a także zaburzenia 
psychiczne występujące w rodzinie.
Warto pamiętać, że na wystąpienie przemocy w  rodzi-
nie składa się wiele czynników, w tym zmiany kulturowe 
i  społeczne. Pamiętajmy, że zanika model rodziny wie-
lopokoleniowej, gdzie odpowiedzialność za sprawowa-
nie opieki nad osobą starszą spoczywała na szerszym 
gronie, a  członkowie rodziny mogli liczyć na wzajemną 
pomoc i  wsparcie. Obecnie ciężar odpowiedzialności za 
seniora najczęściej skupia się na jednym opiekunie (syn, 
córka, synowa, zięć, mąż, żona), co powoduje, że skutkami 
i kosztami opieki nie jest obciążone większe grono, lecz 
całość spoczywa na jednej osobie. Łatwo sobie wyobra-
zić jak duży może to być ciężar i jakie skutki wywołać.
Z  tego powodu tak ważne jest, abyśmy jako społeczeń-
stwo wzmacniali świadomość w  zakresie przeciwdziała-
nia wszelkim formom krzywdzenia i stosowania przemoc 
wobec kogokolwiek. Jednym z elementów wsparcia spo-
łecznego jest procedura „Niebieskie Karty”. Służy ona 
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Wiemy, które organizacje w 2021 r. poprowa-
dzą punkty porad prawnych i obywatelskich

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnął konkurs na powierzenie organizacjom pozarządowym 
prowadzenia w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

monitorowaniu sytuacji w  danej rodzinie i  jest infor-
macją o  zdarzeniach z  użyciem przemocy. We wszyst-
kich miastach i  gminach naszego powiatu funkcjo-
nują Zespoły Interdyscyplinarne, których zadaniem jest 
ochrona i wspieranie osób oraz rodzin doświadczających 
kryzysu, którego źródłem jest przemoc. Ochrona dotyczy 
też seniorów.
To oni i dzieci są często najsłabszymi członkami naszych 
rodzin, czasami pozbawionymi ze względu na ich stan 
zdrowia nawet kontaktu z osobami spoza miejsca, w któ-
rym mieszkają. Pozostają w  izolacji, dlatego informacja 
o  przypadkach przemocy czasem nie wychodzi na jaw. 
Ważne jest zatem, aby jak najwięcej osób było przygo-
towanych do rozpoznawania objawów przemocy. Duży 
nacisk kładziony jest na działania prewencyjne. Służą 
temu kampanie informacyjne, szkolenia dla pracowników 
społecznych, edukacja społeczności lokalnej oraz upo-

wszechnianie informacji o  miejscach, w  których senior 
może otrzymać pomoc.
W naszym powiecie wyspecjalizowaną instytucją udziela-
jącą pomocy ofiarom przemocy jest Powiatowy Specjali-
styczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie. Służy on też radą osobom, które nie radzą sobie 
z  własną agresją i  chcą zapanować nad swoim zacho-
waniem. Ośrodek zaprasza do kontaktu przez całą dobę 
przez siedem dni w tygodniu, tel. 32 455 60 32.
Instytucje to jednak nie wszystko. Nie zapominajmy 
o tym, że wiele zależy od nas i naszego poczucia odpo-
wiedzialności. Jako społeczeństwo powinniśmy wspie-
rać osoby starsze i nieporadne życiowo, a także ich opie-
kunów. Zapytajmy więc czasami naszą starszą sąsiadkę 
czy u  niej wszystko w  porządku, czy możemy w  czymś 
jej pomóc. Nie bójmy się też podejmować działań, kiedy 
widzimy, że dobro innego człowieka jest zagrożone.

W konkursie na realizację zadania z zakresu prowadze-
nia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego w  Pszowie, 
Gorzycach i  Radlinie złożono łącznie 20 ofert. W  przy-
padku punktów w Radlinie i Gorzycach pierwszeństwo 
miały oferty na świadczenie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego. Dopiero w  przypadku, gdyby 
nie zostały złożone żadne oferty w  tym zakresie albo 
żadna z  ofert nie spełniałaby wymogów, dopuszczone 
do oceny zostałyby oferty na prowadzenie w tych miej-
scach nieodpłatnej pomocy prawnej. Z uwagi na to, że 
w  przypadku obu punktów złożono jednak oferty na 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego, ofert na świadczenie pomocy prawnej w Gorzy-
cach i Radlinie (w sumie 10 ofert od 5 podmiotów) nie 
rozpatrywano. Pozostałe 10 oceniono pod względem 
formalnym i merytorycznym.
W  przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Pszowie złożonych zostało 8 ofert, z których 4 nie speł-
niały wymogów formalnych, 1 zakwalifikowała się bezpo-
średnio do oceny merytorycznej, a 3 oferentów wezwano 
do złożenia wyjaśnień. W  przypadku punktów nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego – tak w  Gorzy-
cach, jak i Radlinie – wpłynęło po jednej ofercie, obie od 
tego samego oferenta. W obu przypadkach oferent został 
wezwany do złożenia wyjaśnień do oferty.
W  sumie do oceny merytorycznej komisja konkursowa 

zakwalifikowała łącznie 6 ofert – 4 na prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie oraz po jednej 
w przypadku punktów nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego w Gorzycach i w Radlinie. Spośród ofert doty-
czących punktu mieszczącego się w siedzibie Urzędu Mia-
sta w Pszowie członkowie komisji najwyżej ocenili ofertę 

Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna. W przypadku 
Radlina (punkt w  Centrum Usług Społecznych) i  Gorzyc 
(punkt w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach) kon-
kurencji nie było i oba te punkty poprowadzi Stowarzy-
szenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 
z Katowic. Na realizację każdego z tych zadań każda orga-
nizacja otrzyma 64 020 zł brutto rocznie.
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach 
obchodzi 25 urodziny

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach, który jest placówką pobytu dziennego dla osób niepełnospraw-
nych z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego WOLOiZOL w Gorzycach i osób z terenu powiatu wodzisławskiego, 
świętuje 25 rocznice swojego istnienia. Ze względu na epidemię nie zorganizowano żadnych hucznych 
obchodów. W imieniu władz Powiatu z gratulacjami i życzeniami do dyrektora WOLOiZOL Sławomira Sito 
i kierownika Warsztatu Daniela Durki udały się członkini Zarządu Powiatu Krystyna Kuczera oraz dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Irena Obiegły.

Warsztat Terapii Zajęciowej w  Gorzycach został utwo-
rzony 1 grudnia 1995 roku jako wyodrębniona komórka 
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego 
i  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w  Gorzycach. Pro-
wadzi terapię zajęciową dla 35 osób niepełnospraw-
nych ze schorzeniami umysłowymi i  psychicznymi 
z powiatu wodzisławskiego, a w szczególności z  terenu 
gminy Gorzyce. Finansowany jest ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i  budżetu Powiatu Wodzisławskiego. Warsztat stwarza 
dorosłym osobom niepełnosprawnym niezdolnym do 

podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawo-
dowej w zakresie uzyskania umiejętności niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania społecznego. Kandydat 
na uczestnika warsztatu jest kwalifikowany do udziału 
w zajęciach na podstawie orzeczenia o niepełnospraw-
ności, zawierającego wskazanie do tej formy rehabilitacji. 
Zajęcia w warsztacie są dla jego uczestników bezpłatne. 
WTZ w  Gorzycach oferuje  m.in. zajęcia z  zakresu wyra-
bianiu zaradności osobistej i  umiejętności samodziel-
nego wykonywania ról społecznych, usuwaniu barier 
uniemożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym oraz na kształtowaniu w społeczeństwie postaw 
i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełno-
sprawnymi. W  pracy gorzyckiej placówki wykorzysty-

wane są pracownie: rękodzieła artystycznego, majsterko-
wicza, ekspresji artystycznej, ceramicznej, gospodarstwa 
domowego, komputerowej), a  także gabinet rehabilita-
cji oraz sala gimnastyczna. Warsztat jest organizatorem 
i współorganizatorem wielu imprez lokalnych o charak-
terze kulturalnym, oświatowym, sportowym i rekreacyj-
nym. Co ważne, wielu uczestników znalazło zatrudnienie 

w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Ślą-
skim lub w podobnych instytucjach spełniających kryte-
ria zatrudniania osób niepełnosprawnych. Od roku 2002 
przy placówce, w  ramach Olimpiad Specjalnych Polska 
działa także Sekcja „Tygrysy”.
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Szlachetna Paczka 
od Starostwa

Już małą tradycją stało się, że na początku grudnia pracow-
nicy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. włączają się 
w kampanię „Szlachetnej Paczki”. Podobnie jak w minionych 
ośmiu latach, także w tym roku powiatowi urzędnicy ufundo-
wali paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin z terenu powia-
tu. Tym razem wsparli ich w tej charytatywnej akcji koledzy 
i koleżanki z Powiatowego Zarządu Dróg oraz powiatowi radni.

W  2020  r. pracownicy obu powiatowych instytucji zebrali pośród sie-
bie w sumie 4.748 zł. Za te pieniądze udało się kupić pralkę, odkurzacz, 
artykuły spożywcze, środki czystości, koce, bieliznę pościelową, ręczniki, 
opał i świąteczne upominki. W tym roku pomoc od starostwa trafiła do 
starszego małżeństwa znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej.

Z mikołajkowymi prezentami u dzieci 
w szpitalu i domach dziecka

Mikołajki to dzień, w którym każde dziecko powinno się cieszyć. Z tej okazji władze powiatu przekazały 
prezenty dzieciom hospitalizowanym w Oddziale Pediatrycznym w szpitalu w Rydułtowach oraz przeby-
wającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Gorzyczkach i Wodzisławiu Śl.

Z powodu epidemii w tym roku spotkania dzieci z powia-
towym Mikołajem były niemożliwe. – Przykro, że w  tym 
roku nie mogę spotkać się z dziećmi osobiście. Myślę jednak, 
że te paczki sprawią, iż na ich twarzach pojawi się uśmiech 
– mówiła Krystyna Kuczera, członkini Zarządu Powiatu, 
która 4 grudnia przywiozła upominki do placówek oraz 
do szpitala.
Prezenty dla pacjentów przebywających na oddziale 
pediatrycznym odebrał ordynator Stefan Cichy wraz 

z personelem, a dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka 
w  Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim – dyrektor Grze-
gorz Strzebińczyk wraz z przedstawicielami dzieci.
Upominki dla małych pacjentów w rydułtowskim szpitalu 
przywiózł również burmistrz Marcin Połomski i wicebur-
mistrz Mariola Bolisęga, a  także dyrektor powiatowych 
szpitali Krzysztof Kowalik.


