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Ponownie w czołówce najlepszych!
Powiat Wodzisławski ponownie został sklasyfikowany w ścisłej czołówce najlepszych 
samorządów w Polsce w aktualnym rankingu Związku Powiatów Polskich. W kategorii 
„powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców” nasz samorząd utrzymał swoje bardzo dobre 
czwarte miejsce zajęte już rok wcześniej. W stosunku jednak do rankingu za 2019 r. 
zdobył więcej punktów.

Ranking ZPP uchodzi za najbardziej 
obiektywne i prestiżowe zestawienie 
tego rodzaju w kraju. W edycji 2019 r. 
(za rok 2018) Powiat Wodzisławski 
sklasyfikowany został na 5. miejscu. 
Wcześniej było to odpowiednio: piąte 
(za 2017  r.), trzecie (za 2016  r.) i  szó-
ste miejsce (2015 r.). Od kilku lat nasz 
samorząd lokuje się zatem bardzo 
wysoko w klasyfikacji. – To duża satys-
fakcja, że mimo trudnego czasu epide-
mii i wszystkich zawirowań z tym zwią-
zanych utrzymaliśmy prorozwojowy 
kurs, czego potwierdzeniem były rekor-
dowe wydatki na inwestycje ponie-
sione w ubiegłym roku, a obecnie wynik 
rankingu. Rok do roku odnotowaliśmy 
duży przyrost – o niemal pięć tysięcy – 
liczby punktów rankingowych, dzięki 
czemu skutecznie obroniliśmy pozycję 
w klasyfikacji. Cieszą też wysokie miej-
sca naszych sąsiadów – powiatu cie-
szyńskiego i  raciborskiego oraz Ryb-
nika. Najważniejsze jednak jest to, by 
pamiętać, że pracujemy dla mieszkań-
ców, a nie dla rankingu. A tu wciąż jest 
bardzo dużo do zrobienia i  na tym się 

przede wszystkim skupiamy, zwłaszcza 
że przed nami trudne czasy – podkre-
śla starosta Leszek Bizoń.
Kryteria, którymi kieruje się komisja 
to  m.in. działania proinwestycyjne 
i  prorozwojowe; rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednostki samo-
rządu terytorialnego; rozwój społe-
czeństwa informacyjnego; rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego; pro-
mocja rozwiązań z  zakresu ochrony 
zdrowia i  pomocy społecznej; pro-
mocja rozwiązań z  zakresu eduka-
cji, kultury i  sportu; wspieranie dzia-
łań na rzecz społecznej gospodarki 
rynkowej; promocja rozwiązań eko-
energetycznych i  proekologicznych; 
współpraca krajowa i  międzynaro-
dowa 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 
powyżej 120 tys. mieszkańców; mia-
sta na prawach powiatu; gminy miej-

skie i  miejsko-wiejskie oraz gminy 
wiejskie. Kolejność na liście wyróż-
nionych uzależniona jest od wyników 
osiąganych przez samorząd oraz od 
zrealizowanych działań. Ranking jest 
aktualizowany na bieżąco przez eks-
pertów w  trybie online i  trwa przez 
cały rok. Lider rankingu w danej kate-
gorii na koniec roku otrzymuje tytuł: 
Dobrego Polskiego Samorządu.

W powiecie ruszyła nowa placówka 
opiekuńcza dla dzieci

Wraz z początkiem roku w Gorzyczkach uruchomiona została kolejna w powiecie wodzisławskim całodobo-
wa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Jej celem jest zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży powyżej 
10 roku życia, dla których nie udało się znaleźć rodziny zastępczej.

Dotychczasowe miejsca 
Powiatu Wodzisławskiego 

w rankingu powiatów 
powyżej 120 tys. 

mieszkańców:
• 2012 (za 2011 r.) – 16 miejsce,
• 2013 (za 2012 r.) – 16 miejsce,
• 2014 (za 2013 r.) – 11 miejsce,
• 2015 (za 2014 r.) – 5 miejsce,
• 2016 (za 2015 r.) – 6 miejsce,
• 2017 (za 2016 r.) – 3 miejsce,
• 2018 (za 2017 r.) – 5 miejsce,
• 2019 (za 2018 r.) – 5 miejsce,
• 2020 (za 2019 r.) – 4 miejsce,
• 2021 (za 2020 r.) – 4 miejsce.

Placówka zgodnie z obecnymi trendami, by odchodzić od 
instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz form rodzin-

nych, a wielkie domy dziecka przekształcać w małe, kame-
ralne placówki, przeznaczona jest dla 14 dzieci, które 

54270
tyle punktów 

uzyskał Powiat 
Wodzisławski

w rankingu ZPP
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Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze!!!
Jeśli Państwo chcielibyście zostać rodziną zastępczą, ofia-
rować swoje serce i czas dzieciom pozbawionym opieki 
własnych rodziców, zapraszamy do współpracy z pra-
cownikami zespołu ds. pieczy zastępczej w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy 
ul. Wałowej 30 ( II piętro), tel. 32 454 71 06.

są tutaj otoczone całodobową opieką i  wychowa-
niem. Jej utworzenie nie wymagało zatrudnienia dodat-
kowego personelu. Trzon jej kadry stanowią bowiem 
wychowawcy dotychczas zatrudnieni w  Powiatowym 
Domu Dziecka w Gorzyczkach.
Całą sferą administracyjną zajmuje się z  kolei Centrum 
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w  Gorzyczkach. Centrum swoją działalnością 
obejmuje też dwie pozostałe instytucje tego typu 
w powiecie, czyli Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 
oraz Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą 
w  Wodzisławiu Śl. Łącznie z  placówką w  Gorzyczkach 
zapewniają one opiekę 45 dzieciom pozbawionym właści-
wej opieki ze strony rodziców.
Niestety, potrzeby w  tym zakresie nie maleją i  dlatego 
Powiat Wodzisławski poprzez swoje jednostki cyklicz-
nie podejmuje akcje promocji rodzicielstwa zastępczego 
i pozyskiwania nowych kandydatów do sprawowania pie-
czy zastępczej. Jedną z nich jest kampania „Każde dziecko 
powinno mieć dom”. Więcej na jej temat można przeczy-
tać na naszej stronie www.powiatwodzislawski.pl
Równie ważne jest też podejmowanie działań wzmacnia-
jących jakość pieczy oraz wspierających rodziny zastęp-
cze. Z  tego powodu Centrum Administracyjne Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w  Gorzyczkach 
od stycznia realizuje unijny projekt pt. „Przystań piecza”, 

na który Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 474 tys. zł. 
Projekt zakłada wzmocnienie procesu deinstytucjona-
lizacji (odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz 
form rodzinnych) systemu pieczy zastępczej w powiecie 
wodzisławskim poprzez:
• utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wycho-

wawczej typu socjalizacyjnego do 14 wychowanków,
• objęcie systemem szkoleń osób sprawujących pieczę 

zastępczą (rodziny zastępcze),
• objęcie systemem szkoleń usamodzielnianych wycho-

wanków rodzinnej pieczy zastępczej,
• wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.
Grupę docelową stanowi 14 wychowanków placówki 
w  Gorzyczkach, 20 osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą, a także 25 wychowanków pieczy zastępczej.

Podaruj 1% podatku 
dla szpitali

Z uwagi na trwający okres rozliczeniowy PIT zachęcamy 
do przekazania swojego 1% podatku dla szpitali w Ryduł-
towach i w Wodzisławiu Śl. (numer KRS 0000393290, cel 
szczegółowy: „Szpital w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach”). 
Środki pozyskane w ramach odpisu 1% od podatku PIT 
gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia 
„Razem na Szybiku”, z którym PPZOZ zawarł porozumie-
nie o współpracy, i zostaną przeznaczone na zakup sprzę-
tu medycznego.

Szpitale w  Wodzisławiu Śl. i  Rydułtowach można wesprzeć 
poprzez przekazanie swojego 1% dla Stowarzyszenia „Razem na 
Szybiku” z Wodzisławia Śl. (KRS 393290), które od lat ze szpita-
lami współpracuje i je wspiera, m.in. przez doposażenia szpital-
nych oddziałów w kilkadziesiąt nowoczesnych łóżek szpitalnych, 
materaców i inny sprzęt.
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Nowoczesny sprzęt już w szpitalu
Do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach dotarł 
specjalistyczny sprzęt zakupiony dzięki finansowanemu wsparciu firmy EKO – OKNA S.A z Kornic. Jest to 
nowoczesny stół operacyjny oraz mobilny aparat rentgenowski typu C.

Przypomnijmy, że w  grudniu  m.in. 
dzięki osobistym staraniom starosty 
Leszka Bizonia jedna z największych 
firm w regionie, EKO-OKNA SA w Kor-
nicach, wsparła placówki leczące 
mieszkańców powiatu wodzisław-
skiego i  okolic niebagatelną kwotą 
500 tys. zł.
Za pozyskane środki PPZOZ zakupił 
nowoczesny aparat RTG oraz spe-
cjalistyczny stół, które pozwolą na 
poprawę jakości udzielanych świad-
czeń z  zakresu chirurgii urazowo 
– ortopedycznej. Mobilne RTG to 
aparat o  kompaktowej budowie, 
z  monitorami umieszczonymi na 
jednym, wspólnym wózku z  ramie-
niem C, które umożliwiają wyświe-
tlanie podglądu w  dogodnym dla 
lekarza operującego miejscu. Auto-
matyczne dopasowanie parametrów 
oraz obszaru badania zapewnia naj-
wyższą jakość zdjęć podczas wyko-
nywania zabiegu. Kompaktowy 

aparat świetnie współgra z  ogólno-
chirurgicznym stołem. Zestaw ten 
zapewnia możliwość przeprowa-

dzenia obrazowania przy większości 
procedur medycznych. Dodatkowe 
wyposażenie kosztowało 356 tys. zł.

Szpital poszukuje lekarzy za granicą
Brak lekarzy to problem, z którym w dobie pandemii boryka się wiele placówek medycznych w kraju. 
Na rynku pracy w Polsce praktycznie nie ma specjalistów. Dlatego dyrekcja Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. podjęła starania w celu pozyskania lekarzy 
zza wschodniej granicy.

Jak przyznaje dyrektor szpitali Krzysztof Kowalik, na pol-
skim rynku ciężko jest znaleźć w  tej chwili lekarzy. Pan-
demia nie ułatwia, nie poprawia tej sytuacji, wręcz prze-
ciwnie. Część personelu też choruje lub przebywa na 
kwarantannie. To wszystko powoduje, że personelu 
medycznego jest niewystarczająca ilość. – Na ten moment 
zabiegamy o dwóch internistów, dwóch pediatrów i dwóch 
anestezjologów. To są te dziedziny, w  których odczuwamy 
deficyt i  chcielibyśmy uzupełnić ten niedobór – wyjaśnia 
dyrektor Kowalik.
W  tym celu dyrekcja PPZOZ podjęła bardzo zaawanso-
wane rozmowy z  firmą, która sprowadza pracowników 
medycznych z  krajów spoza Unii Europejskiej do Polski. 
Już niedługo w szpitalach w Wodzisławiu i Rydułtowach 

mogą zacząć pracować specjaliści na przykład z Ukrainy. 
– Nawiązaliśmy taką współpracę z firmą, która zajmuje się 
sprowadzaniem lekarzy spoza Unii Europejskiej, z  Ukrainy, 
z  Białorusi. Ta współpraca mam nadzieję zaowocuje tym, 
że lekarze podejmą u nas pracę w najbliższym czasie. Pierw-
sze rozmowy się odbyły, są chętne osoby do pracy, są w trak-
cie załatwiania formalności. Myślę, że jest to kwestia dwóch 
miesięcy i te osoby powinny zasilić nasze zespoły lekarskie – 
mówi Krzysztof Kowalik.
Po załatwieniu wszystkich formalności, prawdopodobnie 
za 2-3 miesiące pierwsi lekarze zza zagranicy zasilą kadrę 
wodzisławskiego szpitala. Cały czas brakuje także pielę-
gniarek, ale tu jak zapewnia dyrektor Kowalik, placówka 
na razie szuka ich na rynku lokalnym.
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Powiatowe szpitale 
pozyskały kolejne wsparcie

128,5 tys.  zł pozyskał Powiatowy Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z Fundacji PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza.

Środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidual-
nej. – Jesteśmy wdzięczni za pomoc. W tym trudnym czasie każde wspar-
cie przekazane szpitalom jest bardzo cenne. Bardzo za nie dziękujemy – 
podkreśla Krzysztof Kowalik, dyrektor PPZOZ.

W  związku z  panującą pandemią koronawirusa, tego-
roczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona 
w  okresach od 7 kwietnia do 23 lipca 2021  r. oraz od 9 
sierpnia do 19 listopada 2021  r. na terenie całego kraju. 
Zorganizuje ją około 400 powiatowych komisji lekarskich 
powoływanych przez wojewodów. Tegoroczne zmiany 
w  terminach przeprowadzania kwalifikacji wojskowej 
związane są z  panującą pandemią koronawirusa i  m.in. 
tym, że lekarze oraz pozostały personel medyczny odpo-
wiedzialny za organizację kwalifikacji, jest obecnie skiero-
wany do walki z COVID-19.
Jak poinformował pod koniec stycznia wicewojewoda 
śląski, został wyznaczony termin stawienia się przed 
komisją lekarską dla mieszkańców województwa ślą-
skiego. Będzie to w dniach od 9 sierpnia do 19 listo-
pada 2021 r. Szczegółowe informacje o terminie i miej-
scu prowadzenia kwalifikacji wojskowej w  naszym 
powiecie zostaną podane w  późniejszym terminie. 
Przypominamy, że każda osoba podlegająca stawien-
nictwu do kwalifikacji wojskowej w  2021  r. otrzyma 
pocztą imienne wezwanie.
Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:
• mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
• mężczyźni urodzeni w  latach 1997-2001, którzy nie 

posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej;

• osoby urodzone w  latach 2000–2001, które wcześniej 
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia;

• kobiety urodzone w  latach 1997-2002, posiadające 

kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, 
a  także kobiety pobierające naukę w  celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademic-
kim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psy-
chologicznych albo będące studentkami lub absol-
wentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, far-
macja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, 
psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, 
jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej;

• mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 
rok życia i  zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdol-
ności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwali-
fikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość;
• posiadaną dokumentację medyczną;
• aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez 

nakrycia głowy);
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane 

kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły 
o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz 
kolejny powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumen-
tację medyczną dotyczącą zmian w  stanie ich zdrowia, 
w  tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzo-
nych w  okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz ksią-
żeczkę wojskową.

Znamy termin kwalifikacji wojskowej 
w województwie śląskim

W tym roku kwalifikacja wojskowa na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona w terminie 
od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r.
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Starosta Leszek Bizoń podziękował 
komendantowi Justyńskiemu

Komendant Wojewódzki Policji Krzysztof Justyński, po pięciu latach pełnienia funkcji szefa śląskich 
policjantów, 15 lutego zakończył służbę i  przeszedł na emeryturę. Podziękowania za współpracę do 
odchodzącego komendanta, który przez lata związany był z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu 
Śl., skierował również starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Uroczystość zdania i  objęcia stanowiska Komendanta 
Wojewódzkiego Policji odbyła się w siedzibie śląskiej Poli-
cji w  Katowicach. Z  dniem 16 lutego funkcję tę przejął 
insp.  Roman Rabsztyn. Zastąpił on na tym stanowisku 
nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego, który po blisko 5 
latach kierowania śląską jednostką oraz 29 latach służby 
przeszedł na emeryturę.
Komendant Justyński przed objęciem funkcji szefa naj-
większego garnizonu policyjnego w Polsce przez łącznie 
osiem lat pełnił funkcję Komendanta i Zastępcy Komen-
danta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl. Jego służba 
policyjna od początku związana była z jednostkami poli-
cji w Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdroju. Karierę roz-
począł w pionie kryminalnym. W 2003 roku objął stano-
wisko Zastępcy Naczelnika Sekcji Prewencji w Komendzie 
Powiatowej Policji w  Wodzisławiu Śląskim. W  roku 2005 

został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu 
Policji w Skoczowie. W roku 2006 Krzysztof Justyński objął 
stanowisko I  Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji 
w Jastrzębiu Zdroju, a dwa lata później, w 2008 r. miano-
wany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powia-
towego Policji w  Wodzisławiu Śląskim. Służbę w  Policji 
pełnił od 1992 roku.
Starosta Leszek Bizoń przekazał ustępującemu komen-
dantowi podziękowania za lata pracy na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców całego naszego regionu, w szcze-
gólności gdy związany był z  wodzisławską komendą 
policji. Życzył też zdrowia i  pogody ducha oraz owoc-
nej realizacji dalszych planów i  zamierzeń na emerytu-
rze. Równocześnie starosta Bizoń skierował gratulacje do 
nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Katowi-
cach, którym został Roman Rabsztyn.

100 tysięcy dla Wodzisławia Śl. na rozwój kolei
Rada Powiatu Wodzisławskiego podczas styczniowej sesji, na wniosek Zarządu Powiatu, postanowiła 
przeznaczyć 100 tys. zł dla Miasta Wodzisław Śl. na studium planistyczno – prognostyczne dla budowy 
przystanku kolejowego Wodzisław Śląski-Centrum wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Miasto Wodzisław Śląski w  porozumieniu z  Powiatem 
Wodzisławskim aplikuje o środki finansowe w Programie 
Uzupełniania Lokalnej i  Regionalnej Infrastruktury Kole-
jowej Kolej+ do 2028 roku. Środki zostaną przeznaczone 
na realizację projektu pod nazwą „Budowa przystanku 
kolejowego Wodzisław Śląski–Centrum wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą”. Zadanie będzie polegać na budowie 
drugiego toru w śladzie linii kolejowej nr 159 na odcinku 

Wodzisław Śląski–Wodzisław Śląski Centrum, dwóch pero-
nów i toru odstawczego wraz z dostosowaniem urządzeń 
sterowania ruchem na stacji Wodzisław Śląski. Realizacja 
projektu wpłynie na zdecydowaną poprawę skomuniko-
wania miasta Wodzisławia Śląskiego i  rozbudowę siatki 
połączeń kolejowych.
4 września 2020 r. Rada Powiatu Wodzisławskiego poparła 
zgłoszenie przez Miasto Wodzisław Śląski i Powiat Wodzi-
sławski projektu do Programu Uzupełniania Lokalnej 
i  Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 
roku. Pod koniec listopada minionego roku wniosek 
został zakwalifikowany do II etapu Programu.
Zgodnie z  jego wymogami do 24 listopada 2021 r. należy 
opracować dokumenty aplikacyjne, w  tym wstępne stu-
dium planistyczno – prognostyczne inwestycji. Szacowany 
koszt to około 300 tys. zł. Dzięki decyzji Rady Powiatu jedną 
trzecią ma wyłożyć Powiat. To wydatek, który umożliwi pod-
danie projektu ocenie, której wynikiem będzie utworzenie 
listy rankingowej projektów i ich kwalifikacja do Programu.
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Szkoła w Rydułtowach wypiękniała. 
Teraz czeka tylko na przyjęcie swoich uczniów

Całodobowe wsparcie psychologiczne 
w powiatowych instytucjach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. wspólnie z Powia-
towym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. zapewniają całodobowe wsparcie psychologiczne 
wszystkim osobom go potrzebującym. Z psychologiem, terapeutami oraz radcą 
prawnym można porozmawiać telefonicznie lub przez komunikator Skype.

Harmonogram zdalnego wsparcia psychologicznego przedstawia się następująco:
• od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8:00 – 15:00 pomoc zapewnia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., telefon kontaktowy: 
32 455 14 30 wew. 37, komunikator Skype: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wodzisławiu Śl

• w dni robocze w godzinach od 15:00 do 8:00 oraz całodobowo w weekendy 
pomoc świadczy Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie telefon kontaktowy: 32 455 60 32 lub 665 569 912.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach zakończył się remont sanitariatów oraz roboty 
malarskie w holu i korytarzach szkolnych. Dzięki przeprowadzonym pracom szkoła wypiękniała, a wnętrza 
zyskały nowy blask.

W ramach zadania wykonano kom-
pleksowy remont łazienek na par-
terze i w przyziemiu, remont sekre-
tariatu uczniowskiego oraz roboty 
malarskie w holu i korytarzach na 
parterze szkoły. Inwestycja koszto-
wała 210 tys. zł, a jej wykonawcą było 
wyłonione w przetargu Przedsiębior-

stwo Handlowo-Usługowe „WIMAR” 
z Radlina. 
To kolejna duża inwestycja remon-
towa w rydułtowskiej placówce. Przy-
pomnijmy, że niedawno budynek 
przeszedł gruntowną termomoderni-
zację. Wykonano szereg prac remon-
towych, m.in. ocieplenie dachu, 

ścian zewnętrznych i fundamento-
wych oraz częściowa wymiana drzwi 
i okien. Budynek został wyposa-
żony również w kompaktowy węzeł 
cieplny i nową instalację centralnego 
ogrzewania.
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Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach 
dysponuje wolnymi miejscami

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach informuje, że posiada wolne miejsca 
i na bieżąco przyjmuje osoby wymagające całodobowej opieki.

Bezpieczeństwo najważniejsze
Dom w  Gorzycach przeznaczony jest 
dla osób w podeszłym wieku oraz osób 
niepełnosprawnych fizycznie. Perso-
nel i  mieszkańcy przeszli szczepienia 
przeciwko COVID-19, środowisko Domu 
wolne jest od koronawirusa, co czyni 
DPS Gorzyce miejscem bezpiecznym 
do zamieszkania. Nawet podczas epide-
mii Dom zapewnia mieszkańcom możli-
wość – z wykorzystaniem sieci Internet 
– kontaktu z bliskimi (personel pomaga 
mieszkańcom w  korzystaniu z  aplikacji 
ułatwiających kontakt, jak np. Skype).
Placówka zapewnia rehabilitację 
i opiekę medyczną
Placówka przyjmuje również osoby 
po udarach, z  różnego rodzaju nie-
dowładami, wymagające rehabilita-
cji, ponieważ jest ona prowadzona na 
miejscu. Dom posiada bardzo dobrze 
wyposażoną bazę oraz doświad-
czony zespół pracowników.
… i bardzo dobre warunki bytowe
Każdy pokój wyposażony jest w nie-
zbędny sprzęt taki jak: tapczan lub 
łóżko, stolik, krzesła, fotele, szafka 
przy łóżku, komoda, szafa, telewizor. 
Pokoje wyposażone są w  wyremon-
towane łazienki – a na życzenie rów-
nież w telefon, co umożliwia kontakt 
z  bliskimi. Dodatkowo mieszkańcy 
mają możliwość wyposażyć pokoje 

we własne meble, co daje im poczu-
cie domowej atmosfery.
Pośród zieleni, z łagodnym 
klimatem
Kompleks budynków DPS w Gorzycach 
położony jest w bezpośrednim sąsiedz-
twie Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Gorzycach, pośród dobrze utrzyma-
nej i zadbanej zieleni, liczącej aż 10 hek-
tarów. Lokalizacja na przedpolu Bramu 
Morawskiej sprawia, że wiosna przy-
chodzi tutaj wcześniej, lata są ciepłe, 
a jesień pogodna. Łagodny klimat spra-
wia, że tereny południa powiatu wodzi-
sławskiego określane były mianem Zie-
lonych Ogrodów Śląska.
Coś dla ciała…
Dom w  normalnych warunkach (nie 
zagrożenia epidemicznego) zapew-
nia bogatą ofertę kulturalno-rozryw-
kową. Udział w  imprezach biorą też 
osoby z  zaprzyjaźnionych placówek 
z  Polski i  Czech, co daje możliwość 
nawiązywania nowych znajomości.
…i dla ducha
W  placówce funkcjonuje klimatyzo-
wana kaplica, w  której odprawiane 

są nabożeństwa. W kaplicy przecho-
wywane są relikwie św. Jana Pawła 
II. Mieszkańcy mogą uczestniczyć 
w  pielgrzymkach czy spotkaniach 
z poezją i piosenką religijną. W razie 
wewnętrznej potrzeby każdy może 
zwrócić się z  prośbą do kapelana 
o  rozmowę sam na sam. Na terenie 
Domu działa też Apostolat Maryjny 
prowadzony przez mieszkańców.
Dogodny dojazd
Dom Pomocy Społecznej w  Gorzy-
cach znajduje się zaledwie kilka kilo-
metrów od autostrady A1 i w pobliżu 
miast Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego, jak Wodzisław Śl., 
Jastrzębie-Zdrój czy Rybnik, w  któ-
rych znajdują się szpitale i  specjali-
styczne placówki medyczne. Bliskość 
rozwiniętej sieci drogowej sprawia, 
że w  razie potrzeby można bardzo 
szybko (ok. godziny) dotrzeć nawet do 
dalszych części naszego regionu, jak 
Katowice i inne miasta Metropolii Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej. Zdecydowa-
nie ułatwia to kontakt z bliskimi rów-
nież z tamtych części województwa.

Biblioteka podsumowała miniony rok
Miniony rok należał do bardzo trudnych dla całej sfery kultury, również dla bibliotek. Mimo to Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. znalazła sposób na utrzymanie łączności z czytelni-
kami oraz osobami spragnionymi kultury.

– Najmłodszych czytelników zajmowa-
liśmy bajkoczytankami, wieczornymi 
słuchankami, propozycjami zajęć do 
samodzielnego wykonania w  domu, 
a  także książek z  podpowiedziami 

kreatywnych zajęć „domowych”. 
Oferowaliśmy również korzystanie 
z  wypożyczeń międzybibliotecznych 
oraz dostępu do elektronicznej plat-
formy IbukLibra, gdzie do dyspozycji 

było  65 955 tytułów książek elektro-
nicznych. Zainteresowanie tym sposo-
bem czytania bardzo wzrosło i  aż 146 
osób pobrało kody dostępu do plat-
formy – tłumaczy szefowa biblio-

Zapraszamy do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej 
im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni DPS Gorzyce pod 
numerem tel. 32 4511232, 32 4511225, 32 4511227 wew. 304 lub drogą elek-
troniczną: email dps@dpsgorzyce.pl.
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Powiat Wodzisławski 
to wyjątkowe miejsce. 
Już jest nowa publikacja!

Nakładem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ukazała się 
nowa publikacja pt. „Powiat Wodzisławski. Wyjątkowe miejsce”.

Album „Powiat wodzisławski – 
wyjątkowe miejsce” powstał przy 
współpracy z urzędami miast i gmin, 
ośrodkami kultury i  innymi instytu-
cjami z  całego powiatu wodzisław-
skiego. Wszystkim, którzy przyczy-
nili się do powstania wydawnictwa 
należą się wielkie podziękowania. 
Dzięki udostępnionym informa-
cjom, ciekawostkom i  fotografiom 

powstała książka ukazująca różno-
rodność powiatu, jego „wyjątkowe 
miejsca” i niepowtarzalny klimat.
Tak jak zostało zapisane we wpro-
wadzeniu do albumu, nie jest to 
typowy przewodnik czy kompen-
dium wiedzy o powiecie wodzisław-
skim. To raczej próba pokazania jak 
różnorodna to kraina i  jak wiele ma 
do zaoferowania swoim mieszkań-

com oraz tym wszystkim, którzy tra-
fią do nas w poszukiwaniu nowych, 
ciekawych miejsc, ludzi, doznań 
i  smaków. Zawarte w  niej informa-
cje, a  zwłaszcza piękne, kolorowe 
zdjęcia, pozwolą na nowo odkryć 
uroki naszej ziemi wodzisławskiej 
i  staną się inspiracją do rodzinnych 
wycieczek we wskazane w  albumie 
miejsca.

teki Ewa Wrożyna-Chałupska.
Po zdjęciu lockdownu placówka musiała 
przygotować się sanitarnie do otwarcia 
dla zachowania bezpieczeństwa czytel-
ników i  pracowników. Zostały opraco-
wane zasady bezpiecznego korzysta-
nia z biblioteki i kwarantanna zbiorów. 
– Rekomendowaliśmy zamówienia ksią-
żek drogą telefoniczną, mailową, poprzez 
portal społecznościowy po uprzednim 
zapoznaniu się z  księgozbiorem dostęp-
nym online, by skrócić maksymalnie czas 
pobytu w  Wypożyczalni. Zamontowali-
śmy też wrzutnię na książki – dodaje pani 
dyrektor.
Miniony rok upłynął w  Miejskiej 
i  Powiatowej Bibliotece Publicznej 
pod znakiem inwestycji. 15  maja po 
zakończonej przebudowie wejścia 
głównego placówka zyskała windę 
dla osób niepełnosprawnych.
W  całym 2020  r. MiPBP w  Wodzisła-
wiu Śl. zarejestrowała w  sumie 8956 
czytelników, którzy bibliotekę odwie-
dzili 62 952 razy. Wypożyczonych 
zostało 140 335 książek, 881 czaso-
pism, 14 508 zbiorów muzycznych, 
5836 audiobooków i 434 gry.
Księgozbiór biblioteki wzboga-
cił się o  4749 książek, w  tym: 3224 
to zakup ze środków własnych, 554 
zakup dzięki dotacji MKiDN, a 971 to 
dary i wymiana za zagubione książki. 

Do tego dołączyło blisko pół tysiąca 
audiobooków oraz 22 gry.
Najbardziej poczytnymi i  „cho-
dliwymi” tytułami w  2020  r. oka-
zały się: „Pacjentka” A. Michaelides, 
„Złota klatka” C. Lacberg, „Tatuażysta 
z Auschwitz” H. Morris; „Na skraju zała-
mania” B. A. Paris, „Posłuszna żona” 
– K. Fisher; „Pokój motyli” – L. Riley, 
„Rana” – W. Chmielarz. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się też 
książki R. Mroza i K. Bondy.
Do najczęściej wypożyczanych ksią-
żek w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży należały  m.in. serie: „Kicia 
Kocia”, „Świat Maksa”, „Staś Pętelka”, 
„Martynka”, „Bajki 5 minut przed 
snem”, „Psi Patrol”, natomiast wśród 
czytelników klas 1-3 serie: „Podróże 
Neli”, „Koszmarny Karolek”, „Zaopiekuj 
się mną”, „Magiczny kotek”, „Czytam 
sobie”, „Biuro Detektywistyczne Las-
sego i  Mai” oraz książki G. Kasdepke, 
M.Pałasza, Ł. Wierzbickiego. Dzieci 
starsze najczęściej wypożyczały serie 
„Dziennik cwaniaczka”, „Domek na 
drzewie”, „Magiczne drzewo”, „Wojow-
nicy”, „Dog Man „a  także kultowy od 
lat Harry Potter oraz „Hobbit..”
Miejska i  Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w  Wodzisławiu Śl. mimo 
obostrzeń zorganizowała też 135 
imprez kulturalnych, w  których 

wzięło udział 2433 osoby. W  samym 
okresie pandemii zorganizowano 19 
działań online.

A jak pozostałe biblioteki 
w powiecie
Biblioteka w Wodzisławiu Śl. na mocy 
umowy między Powiatem Wodzi-
sławski i Miastem Wodzisław Śl. reali-
zuje od lat zadania biblioteki powia-
towej, zbierając  m.in. dane z  innych 
książnic w  miastach i  gminach 
naszego powiatu. W 2020 r. w powie-
cie wodzisławskim zarejestrowanych 
było łącznie 20 569 czytelników, któ-
rzy odwiedzili biblioteki publiczne 
w swoich miejscowościach aż 149 353 
razy i wypożyczyli 356 869 książek.
Biblioteki w powiecie również organi-
zowały projekty on-line. Takim przy-
kładem był „Covidowy zawrót głowy” 
w Rydułtowach, a także akcja czytel-
nicza w  Godowie „Przeczytam 52 
książki w ciągu 2020 roku”.



10

WIEŚCI POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO

Luty 2021

WIEŚCI POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO


