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Wielkanocny klimat 
w warsztatach terapeutycznych

Choć z powodu trwającej pandemii nie są organizowane kiermasze świąteczne, uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. i Gorzycach jak co roku w ramach zajęć terapeutycznych wykonali 
wiele wspaniałych ozdób wielkanocnych.

Już na kilka tygodni przed Świę-
tami Wielkanocnymi w  placówkach 
podczas zajęć powstają oryginalne 
świąteczne ozdoby. Oferta wielka-
nocnych dekoracji jest bardzo sze-
roka, a  wszystko wykonywane jest 
ręcznie. Wśród dzieł są między 
innymi kolorowe pisanki, świąteczne 
zajączki, kartki wielkanocne, pudełka 
na prezenty, świece zapachowe czy 
wyroby ceramiczne. – Każda praca jest 
unikatowa i  w  każdą wkładają wiele 
serca, a  nad efektem końcowym czu-

wają instruktorzy – tłumaczy Andrzej 
Pałka, dyrektor Ośrodka św. Hiacynta 
i Franciszek w Wodzisławiu Śl.

Zajęcia w reżimie sanitarnym
W tym roku praca przy wykonywaniu 
świątecznych ozdób wyglądała tro-
chę inaczej. Tak jak w innych placów-
kach tego typu, spotkania odbywały 
się rotacyjnie, zgodnie z wytycznymi 
resortu zdrowia i sanepidu, w reżimie 

sanitarnym. Uczestnicy byli podzie-
leni na grupy, maksymalnie do pię-
ciu osób. – Pomimo tego, że pracujemy 
w mniejszych grupach, w każdej z pra-
cowni powstają nowe, wiosenno-
-wielkanocne prace – mówi z  kolei 
kierownik Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Gorzycach Daniel Durka.
Podopieczni podczas zajęć nie tylko 
przygotowują różne ozdoby, ale roz-
mawiają też o tradycjach towarzyszą-
cych Wielkiej Nocy. Dzielą się swoimi 
wspomnieniami na ich temat. Bardzo 

lubią razem spędzać czas i  wykony-
wać różne zadania. Niestety, z powodu 
wzrastającej liczby chorych na COVID-
19, decyzją wojewody, warsztaty od 
22 marca ponownie przeszły w  tryb 
pracy zdalnej. (Wcześniej w takim try-
bie funkcjonowały od 20 listopada do 
17 stycznia.) Dlatego część świątecz-
nych dekoracji będą wykonywać już 
w swoich domach. – Będziemy rozwo-
zić im materiały i produkty, aby w swo-

ich domach przygotowali  m.in. stroiki 
świąteczne – wyjaśnia Andrzej Pałka.
W  tym roku podopieczni WTZ nie 
mogli sprzedawać swoich dzieł pod-
czas kiermaszów wielkanocnych. 
Wykonane ozdoby prezentują nato-
miast w  mediach społecznościo-
wych. Osoby chętne do zakupu 
ozdób mogą zgłaszać się indywidual-
nie do placówek.
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Komendant Grudziński zakończył służbę
Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl. insp. Jarosław Grudziński 26 lutego przeszedł na emeryturę. 
Za lata służby w Policji podziękował mu starosta Leszek Bizoń wraz z Zarządem Powiatu.

Inspektor Jarosław Grudziński peł-
nił służbę w Policji od 1991 roku. Jest 
absolwentem Wyższej Szkoły Policji 
w  Szczytnie oraz Uniwersytetu Wro-
cławskiego, gdzie ukończył prawo. 
Przez całość swojej trzydziestoletniej 
służby w Policji związany był z powia-
tem wodzisławskim. W  1998 roku 

został Kierownikiem Sekcji Kryminal-
nej Komisariatu Policji w  Gorzycach, 
a  w  2003 roku awansował na stano-
wisko kierownika referatu docho-
dzeniowo-śledczego Sekcji Krymi-
nalnej Komendy Powiatowej Policji 
w Wodzisławiu Śląskim.
W 2004 roku został powołany na sta-

nowisko – najpierw zastępcy, a póź-
niej komendanta komisariatu poli-
cji w  Gorzycach. W  maju 2015 roku 
powierzono mu obowiązki służbowe 
zastępcy komendanta powiato-
wego policji w Wodzisławiu Śląskim. 
Funkcję komendanta powiato-
wego policji w  Wodzisławiu Śl. 
Jarosław Grudziński objął w  2016  r. 
Starosta Leszek Bizoń żegnając 
komendanta, powiedział, że na nad-
chodzący okres emerytury życzy mu 
zdrowia, pogody ducha i pomyślno-
ści. – Wierzę, że ciesząc się zasłużonym 
odpoczynkiem, będzie Pan – podob-
nie jak my – dobrze wspominać naszą 
współpracę – doda

Nowy komendant 
wodzisławskiej policji
Nowym komendantem Komendy 
Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. 
został podinspektor Wiesław Dryja. 
Jest to jego powrót do wodzisław-
skiej komendy, w której kilka lat temu 
był naczelnikiem Wydziału Ruchu 
Drogowego. 

350 tys. zł pomocy dla szpitala
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. i zwrócił się do Rady Powiatu Wodzisławskiego 
o wyasygnowanie prawie 350 tys. zł na kolejną pomoc dla szpitali. Rada na marcowej sesji zdecydowała 
o przyznaniu pomocy.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sterylizatora pla-
zmowego oraz systemu uzdatniania wody, a także kolejną 
transzę wkładu własnego w unijnym projekcie poprawy 
efektywności energetycznej i termomodernizacji budyn-
ków szpitalnych. W poprzednim roku powiatowe szpitale 
kupiły jeden sterylizator, który został sfinansowany przy 
udziale środków Powiatu Wodzisławskiego oraz Woje-
wództwa Śląskiego. Dalszym etapem jest kupno stery-
lizatora plazmowego oraz systemu uzdatniania wody. 

Koszt tej inwestycji wynosi niemal 300 tys. zł.
Kolejne 50 tys. zł pomocy od Powiatu zostanie przezna-
czone na pokrycie następnej części wkładu PPZOZ w pro-
jekcie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. 
wraz z  węzłami cieplnymi i  regulatorami pogodowymi 
oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w  Wodzisła-
wiu Śl. i Rydułtowach”.
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Szpital w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. 
uruchomił wyjazdowy punkt szczepień

Od 17 marca w trasę po regionie wyruszył wyjazdowy punkt szczepień uruchomiony przez Powiatowy 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. Punkt jest jedynym na tere-
nie subregionu zachodniego, dlatego dyrekcja PPZOZ już zwróciła się do Narodowego Funduszu Zdrowia 
o uruchomienie kolejnego.

Dla kogo jest wyjazdowy punkt szczepień?
Z usług wyjazdowego punktu szczepień mogą korzystać 
wyłącznie pacjenci, których stan nie pozwala na samo-
dzielne dotarcie do punktów szczepień, tzw. pacjenci 
leżący.
Wyjazdowy punkt szczepień uruchomiony przez dyrek-
cję PPZOZ jest jedynym tego rodzaju punktem na tere-
nie całego subregionu zachodniego województwa ślą-
skiego i  swoim obszarem obejmuje nie tylko powiat 
wodzisławski, ale też powiat raciborski i  rybnicki oraz 
miasta: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i  Żory. Na dzisiaj na 
liście pacjentów wskazanych do szczepienia przez punkt 
wyjazdowy znajduje się 336 osób. Maksymalna liczba 
osób, które punkt wyjazdowy jest w stanie w obecnych 
warunkach zaszczepić wynosi 30 tygodniowo. Ozna-
cza to, że wyszczepienie osób już znajdujących się na 
liście może zająć ok.  12 tygodni. Z  tego powodu dyrek-
cja PPZOZ rozmawia z NFZ o wytypowaniu dodatkowego 
punktu szczepień.
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina na swojej stro-
nie internetowej, że punkt wyjazdowy ma tylko uzu-
pełniać pracę punktów stacjonarnych, które zgodnie 
z zawartymi z NFZ umowami powinny również urucho-
mić własne mobilne zespoły szczepień. W praktyce nie-
wiele punktów stacjonarnych taką usługę realizuje.
Ponadto dla osób z niepełnosprawnościami lub wyklu-
czonych komunikacyjnie, które mogą się samodzielnie 
poruszać przygotowany jest transport zorganizowany 
przez miasta i gminy. U dołu strony prezentujemy infor-
macje kto może korzystać z transportu i do kogo dzwo-
nić w tej sprawie.

Jak skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień?
Wyjazdowy punkt szczepień dedykowany jest pacjen-
tom, których stan nie pozwala na samodzielne dotarcie 
do punktów szczepień, tzw. pacjentom leżącym. W celu 
rejestracji do szczepienia wyjazdowego taka osoba lub jej 
opiekun powinny się skontaktować się z lekarzem rodzin-
nym lub pielęgniarką opieki długoterminowej.
Przychodnia zweryfikuje przynależność pacjenta do 
danej placówki i  sprawdzi czy pacjent posiada e-skiero-
wanie na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. Jeśli pacjent 
nie posiada e-skierowania, a  należy do grupy objętej 
bieżącym harmonogramem szczepień, wówczas lekarz 

rodzinny wystawi pacjentowi stosowne skierowanie.
Lekarz rodzinny oceni zasadność szczepienia pacjenta 
w  miejscu pobytu na podstawie posiadanej wiedzy 
i dokumentacji medycznej pacjenta lub udzielonej tele-
porady bądź wywiadu z  osobą działającą w  imieniu 
pacjenta.
Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub pielę-
gniarki opieki długoterminowej mogą dokonywać zgłosze-
nia osób wymagających szczepienia w warunkach domo-
wych na adres email: szczepienia@zoz.wodzislaw.pl, 
korzystając z formularza zgłoszenia (szczepienie w miej-
scu pobytu pacjenta).

Jak przygotować się do szczepienia przez punkt 
wyjazdowy?
Pacjent zakwalifikowany do szczepienia przez punkt 
wyjazdowy zostanie przed przyjazdem zespołu medycz-
nego powiadomiony. W  momencie wizyty szczepien-
nej pacjent musi mieć założoną maseczkę (nie dotyczy 
osób zwolnionych z  tego obowiązku). Powinien mieć 
też wypełniony kwestionariusz wstępnego wywiadu 
przesiewowego.

Kto może korzystać z transportu na szczepienia?
Jeżeli pacjent nie jest uprawniony do szczepienia przez 
punkt wyjazdowy, a ma trudności w dotarciu do stacjo-
narnego punktu szczepień, może skorzystać z  trans-
portu do punktu szczepień organizowanego przez mia-
sto/gminę. Z tej opcji mogą skorzystać:
• osoby posiadające aktualne orzeczenie o  znacznym 

stopniu niepełnosprawności (lub tzw. pierwszą grupą) 
z symbolem niepełnosprawności „R” (choroby narządu 
ruchu) lub „N” (choroby neurologiczne),

• osoby mające trudność z  dostępem do punktu szcze-
pień (np.  osoby starsze niemające możliwości samo-
dzielnego dojazdu do miejsca szczepienia) z przypadku 
miast poniżej 100 tys. mieszkańców, gmin miejsko-wiej-
skich oraz wiejskich.

Jak zamówić transport na szczepienie?
Poniżej podajemy numery telefonów do wszystkich urzę-
dów z  terenu powiatu wodzisławskiego, pod którymi 
będzie można uzyskać informację na temat transportu:
1. Gmina Godów, odpowiedzialny Gminny Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w Godowie: tel. 508 738 169
2. Gmina Gorzyce, odpowiedzialny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gorzycach: tel. 570 619 401
3. Gmina Lubomia, odpowiedzialny Urząd Gminy 

w Lubomi: tel. 697 001 040
4. Gmina Marklowice, odpowiedzialny Urząd Gminy 

w Marklowicach: tel. 32 459 28 00
5. Gmina Mszana, odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Mszanie: tel. 783 570 750

6. Miasto Pszów, odpowiedzialny Urząd Miasta w  Pszo-
wie: tel. 32 716 08 01

7. Miasto Radlin, odpowiedzialny Urząd Miasta w  Radli-
nie: tel. 787 665 115

8. Miasto Rydułtowy, odpowiedzialny Urząd Miasta 
w Rydułtowach: tel. 32 453 74 17, 32 453 74 80

9. Miasto Wodzisław Śląski, odpowiedzialny Urząd Miasta 
w Wodzisławiu Śląskim: tel. 32 459 06 19.

Pracodawco! Urząd 
Pracy pomoże znaleźć Ci 
kandydata do pracy

Pracodawcy składający oferty pracy szczególnie cenią kandy-
datów wykazujących zaangażowane i chęć do pracy. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, Powiatowy 
Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zrekrutował osoby w ramach 
projektu: „Praca szyta na miarę”. Efekt? 46 gotowych do 
podjęcia zatrudnienia pracowników powyżej 30 roku życia!

Jeśli pracodawca zdecyduje się zatrudnić jednego z kandydatów – Powiatowy Urząd Pracy zaoferuje mu również wsparcie 
finansowe. Urząd na swojej stronie systematycznie publikuje zawody, w których posiada gotowych do podjęcia zatrudnie-
nia kandydatów. Obecnie są to: fryzjerzy, pomoce kuchenne i rejestratorki medyczne. Więcej informacji można uzyskać 
pod numerami telefonów: 32 459 29 42;   32 459 29 46;   32 459 29 84;   32 459 29 44;   576 330 128

Wolontariusze wspierają rodziny zastępcze 
w zdalnej nauce

Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych może liczyć na pomoc w nauce, którą oferuje im młodzież 
z I LO im.14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w ramach szkolnego wolontariatu. Osiemnastu 
wolontariuszy zdalnym wsparciem objęło czterdziestu dziewięciu wychowanków pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Wodzisła-
wiu Śląskim wróciło z  propozycją pomocy wychowan-
kom rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obecnie wie-
dzę zdobywają przed ekranem komputera. Zaoferowali 
ją uczniowie z  wodzisławskiej „Jedynki”, w  której od 14 
lat działa Koło Wolontariatu, a zaangażowana w nim mło-
dzież pomaga w powiatowych jednostkach organizacyj-
nych pomocy społecznej. Także i w tym roku na wspar-
cie wolontariuszy mogą liczyć wychowankowie rodzin 
zastępczych, którzy są uczniami wodzisławskich podsta-
wówek oraz szkół średnich. Dzieci i młodzież mogą liczyć 
na pomoc z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, 
historii, biologii czy języka angielskiego. Wolontariusze 
z „Jedynki” bardzo dobrze czują się w tych przedmiotach 

i  mają ogromną wiedzę, którą chętnie się dzielą. Obec-
nie pomoc w nauce prowadzona jest przez internetowe 
komunikatory.
Warto dodać, że wychowankowie rodzin zastępczych, 
dzięki staraniom pracowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu Śląskim, w  ubiegłym 
roku otrzymali laptopy, które mają im służyć do zdal-
nej nauki. Powiat Wodzisławski przystąpił bowiem do 
projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w  pieczy 
zastępczej okresie epidemii COVID-19” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską, w ramach którego zakupiono 
140 laptopów. W tym roku szkolnym sprzęt komputerowy 
służy nie tylko do zdalnej nauki w szkole, ale również do 
kontaktu z wolontariuszami wodzisławskiej „Jedynki”.
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Nadchodzi czas wyboru szkoły 
ponadpodstawowej

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych stoją przed dylema-
tem, w jakiej szkole ponadpodstawowej kontynuować naukę. Decyzja 
z pewnością do łatwych nie należy. Aby dokonać racjonalnego wyboru, 
warto wcześniej zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkół pro-
wadzonych przez Powiat Wodzisławski.

Marzec i  kwiecień to czas, gdy organizowane były powia-
towe targi edukacyjne, a  w  szkołach ponadpodstawowych 
dni otwarte. W tym roku bezpośrednie spotkania w murach 
szkoły oraz na targach z uwagi na pandemię koronawirusa 
są jednak niemożliwe. Tegoroczny nabór do szkół i związana 
z nim promocja odbywać się będę głównie poprzez Internet 
i media społecznościowe. Wydział Oświaty wspólnie ze szko-
łami przygotował wiele ciekawych, wirtualnych form prezen-
tacji oferty edukacyjnej. – Pandemia uniemożliwia bezpośred-
nie kontakty, dlatego swoje działania promocyjne przenosimy 
do Internetu. Wspólnie ze szkołami Wydział Oświaty przygoto-
wał szeroki pakiet działań promocyjnych, aby z ofertą dotrzeć 
zarówno do uczniów, jak i ich rodziców czy opiekunów – wyja-
śnia Kornelia Newy, Członkini Zarządu Powiatu.

Gdzie znajdziesz ofertę szkół ponadpodstawowych?
Na platformie edukacyjnej Powiatu Wodzisławskiego 
https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata utworzona 
została zakładka „Wirtualne Targi Edukacyjne”. W  jednym 
miejscu zebrana została oferta wszystkich szkół ponadpod-
stawowych z terenu powiatu. Klikając w wybraną szkołę znaj-
dziemy szczegółową informację o  kierunkach kształcenia 
oraz filmiki promujące działania placówki oraz jej uczniów.

Jak co roku Wydział Oświaty przygotował rów-
nież informator naborowy. Poradnik z  ofertą edu-
kacyjną na rok szkolny 2021/2022 został wydany 
w  formie elektronicznej. Zostanie on rozesłany do 
wszystkich szkół podstawowych, a  następnie udo-
stępniony dla uczniów na platformach do naucza-
nia. Informator będzie można też przeglądać na stro-
nie https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/. 
Podobnie jak przed rokiem w planach są także spotka-
nia „on-line” z ósmoklasistami, ich rodzicami i dyrekto-
rami szkół. Tym razem akcję nadzoruje Powiatowy Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli w  Wodzisławiu Śląskim, 
którego konsultanci wraz z Naczelnik Wydziału Oświaty 
wodzisławskiego starostwa podczas wideorozmów 
będą odpowiadać na ewentualne pytania oraz wąt-
pliwości związane z  nadchodzącym naborem do szkół 
ponadpodstawowych. Harmonogram spotkań oraz 
informacje o terminach będzie prowadzić PODN, nr tel. 
32 729 32 42.
Zachęcamy również do odwiedzenia na Facebooku pro-
filu „Szkoły Powiatu Wodzisławskiego”, gdzie na bie-
żąco udostępniane są informacje dotyczące rekrutacji, 
a także ciekawostki z naszych placówek oświatowych.

Chodnik i ścieżka rowerowa na Kraszewskiego 
w Pszowie zostaną ukończone

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. rozstrzygnął przetarg na budowę ostatniego odcinka chodnika 
oraz ścieżki rowerowej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie.

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o  długo-
ści ponad 400m i ścieżki rowerowej na długości 371 mb. 
Jest to ostatni etap inwestycji. Efektem końcowym będzie 
prawie kilometr chodnika i ścieżki. Wykonawcą odpowie-
dzialnym za realizację jest wyłoniona w  przetargu firma 
Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika.
Wartość umowna inwestycji to niespełna pół miliona zło-
tych. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat 
Wodzisławski oraz Miasto Pszów. Planowany termin 
zakończenia to czerwiec 2021 r.
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Utrudnienia w ruchu na drogach powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg informuje o utrudnieniach w ciągu dróg powiatowych w Gorzycach, Olzie, Skrzy-
szowie oraz Wodzisławiu Śl. Mają one związek m.in. z budową kanalizacji sanitarnych oraz obiektu han-
dlowego.

W  związku z  budową kanalizacji sanitarnej i  wodociągu 
w  rejonie ulicy Piaskowej w  Gorzycach od 4 marca 
zamknięta jest ulica Piaskowa od skrzyżowania z  ulicą 
Rybnicką (droga krajowa nr 78) na odcinku 100 m w kie-
runku Czyżowic. Na wlocie drogi w Czyżowicach oraz na 
ulicy Rybnickiej w Gorzycach umieszczono oznakowanie 
informujące o  braku możliwości przejazdu. Wykonawca 
poinformował, że zamknięcie będzie trwało około mie-
siąca. Zmianie uległ również przebieg linii autobusowej 
numer 36 Wodzisław Śląski – Jastrzębie-Zdrój przez Czy-
żowice. Autobusy kursują objazdem, w  związku z  czym 
nie będą obsługiwane przystanki: Gorzyce Piaskowa 
Urząd Gminy, Gorzyce Piaskowa i Czyżowice Gorzycka.
Dodatkowo należy zwracać szczególną uwagę porusza-
jąc się ulicą Dworcową w  Olzie. Wykonawca kanaliza-
cji sanitarnej poinformował o  kontynuowaniu prac, tym 
samym zamknięty dla ruchu będzie odcinek drogi powia-

towej pomiędzy ulicami Bogumińską i Wiejską.
Z kolei w ciągu ulicy 1 Maja w Skrzyszowie rozpoczyna 
się budowa kanalizacji sanitarnej. Prace realizowane 
będą na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z  ulicą Jana 
III Sobieskiego a  skrzyżowaniem z  ulicą Raszczykowiec. 
Inwestorem zadania jest Jastrzębski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji.
Na ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim planowana 
jest natomiast budowa obiektu handlowego. W związku 
z tym zmieniła się organizacja ruchu na odcinku od ronda 
Nowomiejskiego do ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego. Chodnik znajdujący się w rejonie stacji paliw został 
wyłączony z użytkowania. Na jezdni powstanie natomiast 
lewoskręt umożliwiający dojazd do planowanej inwesty-
cji. Utrudnienia potrwają do końca lipca 2021 r.
Prosimy o  zachowanie szczególnej ostrożności na dro-
gach, gdzie prowadzone są prace budowlane.

Uwaga na oszustwa telefoniczne 
„na koronawirusa”

Oszustwa telefoniczne, fałszywe sklepy internetowe,, ransomware – cyberprzestępcy nie próżnują i szukają 
wciąż nowych sposobów na uzyskanie korzyści finansowych kosztem użytkowników Internetu. W wielu 
przypadkach oszuści podszywają się pod legalne firmy, używając podobnych nazw, stron internetowych 
i adresów e-mail, próbując oszukać nieświadome osoby. Dzwonią do ofiary i podają się za pracowników 
szpitala lub przychodni. Przekonują rozmówcę, że jego krewny zakaził się koronawirusem i trzeba opłacić 
jego leczenie.

Poniżej kilka sposobów umożliwiających rozpoznanie 
i ochronę przed oszustwami telefonicznymi:
1. Sprawdź tożsamość dzwoniącego.

2. Nie sprawdzaj dzwoniącego za pomocą numeru tele-
fonu, który ci podał – to może być fałszywy numer.

3. Wyszukaj w Internecie numer telefonu instytucji/orga-
nizacji/firmy i zadzwoń bezpośrednio.
4. Nie działaj pod presją czasu. Uważaj na wszyst-

kie wiadomości, które skłaniają do  natychmia-
stowego działania.

5. Nie podawaj żadnych poufnych danych przez 
telefon (haseł, loginów, danych karty kredyto-
wej, itp.).

6. Nie ufaj komuś, kto podaje się za urzędnika 
państwowego lub funkcjonariusza organów 
ścigania i żąda zapłaty lub poufnych informacji. 
Od razu skontaktuj się z lokalną Policją, aby to 
sprawdzić.

Źródło: https://wodzislaw-slaski.policja.gov.pl/
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Trwa nabór do programu „Aktywny samorząd”
Po raz kolejny osoby niepełnosprawne z terenu powiatu 
wodzisławskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, 
który finansowany jest ze środków PFRON. Wraz 
z początkiem marca ruszył nabór wniosków w ramach 
modułu pierwszego i drugiego.

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierw-
szy dotyczy m.in. pomocy w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyska-
niu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy koń-
czyny, w  której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne. To także pomoc w  utrzymywaniu aktywno-
ści zawodowej. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc 
w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym 
się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.
Co ważne, PFRON znacząco ułatwił osobom niepełno-
sprawnym ubieganie się o  pomoc w  ramach programu. 
Wniosek o  dofinansowanie zarówno w  ramach modułu 
pierwszego jak i  drugiego można składać przez inter-
net w  Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem 
https://sow.pfron.org.pl/. W  celu złożenia dokumentów 
należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

MODUŁ I
Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają pomoc w:
– uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B
– zakupie i  montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu
– zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-

tów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn 
górnych)

– utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego

– zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
– zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowo-

czesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III pozio-
mie jakości

– utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, 
w  której zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne tj. protezy na III poziomie jakości

– utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sku-
tera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

– zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidz-
kiego ręcznego

– szkoleniu z  obsługi nabytego w  programie sprzętu 
elektronicznego

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku otrzymają pomoc w:
– zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania
– utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego
– szkoleniu z  obsługi nabytego w  programie sprzętu 

elektronicznego
Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:
– uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B
– zakupie i  montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu
– zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania
– utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego
– szkoleniu z  obsługi nabytego w  programie sprzętu 

elektronicznego
Możliwa jest również pomoc w  utrzymaniu aktywno-
ści zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej.
W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane są w sposób 
ciągły od początku marca do końca sierpnia 2021 roku. 
Można je złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 bądź przez 
Internet w Systemie Obsługi Wsparcia.

MODUŁ II
Pomoc w  uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyż-
szym czyli dofinansowanie kosztów edukacji:
– w szkole policealnej;
– w kolegium;
– w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, 
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub 
doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe) przewodu 
doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi
W ramach Modułu II przyjęte zostały dwa terminy przyj-
mowania wniosków:
• od 1 marca do 31 marca 2021 roku (dla wniosków doty-
czących roku akademickiego 2020/2021)
• od 1 sierpnia do 10 października 2021 roku (dla wnio-
sków dotyczących roku akademickiego 2021/2022) 
Wnioski w  ramach Modułu II należy składać wyłącznie 
przez System Obsługi Wsparcia (SOW)
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie inter-
netowej www.pcpr-wodzislaw.pl lub pod numerem tele-
fonu /32/455 14 30 wew. 33 lub 34.
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Nowe oblicze Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej

Zakończyły się prace związane z gruntowną termomodernizacją budynków Komendy Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Powiat Wodzisławski partycypował w kosztach wkładu własnego 
w przedsięwzięciu.

Zakres prac obejmował między innymi wykonanie ocie-
plenia budynków, wymianę okien oraz bram wjazdo-
wych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 
wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji fotowol-
taicznej na dachu budynku garażowo-magazynowego. 
Wokół i wewnątrz komendy wymieniono również oświe-
tlenie na energooszczędne żarówki LED.

Inwestycja w wodzisławskiej komendzie realizowana była 
od 3 września 2019 roku do końca stycznia 2021 roku. Cał-
kowity jej koszt wyniósł 1 404 720,00  zł. Środki na reali-
zację termomodernizacji pozyskano z  Europejskiego 
Funduszu Spójności w  ramach Programu  Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 realizowanego 
przez NFOŚ. W kosztach wkładu własnego zadania party-
cypował Powiat Wodzisławski oraz Urząd Miasta Wodzi-
sławia Śl.

Powiatowy Zarząd Dróg łata dziury
Tegoroczne niskie temperatury dały się mocno we znaki nawierzchniom dróg. Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wodzisławiu Śl. na bieżąco stara się likwidować uszkodzenia. Do połowy marca na interwencyjne łatanie 
dziur zarządca powiatowych dróg wydał już ponad 40.000 zł, zużywając prawie 100 ton mas bitumicznych.

Tegoroczna zima zdecydowanie nie była łaskawa dla 
dróg. Ze względu na częste zmiany temperatur w wielu 
miejscach pojawiły się spękania, dziury, uskoki i  inne 
uszkodzenia nawierzchni. Występują one zarówno na 
drogach powiatowych, jak i miejskich (gminnych), woje-
wódzkich, a  nawet tych zarządzanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Powiatowy Zarząd 
Dróg stara się na bieżąco zabezpieczać powstałe ubytki 
na drogach, którymi zarządza. Póki co wykorzystywana 
jest do tego technologia tzw. asfaltu na zimno. Ubytki 
wypełnia się gotową mieszanką (granulatem asfaltowym) 
i wyrównuje. Ta metoda służy tylko do czasowego zabez-
pieczenia nawierzchni zanim drogowcy usuną uszkodze-
nia metodą „na gorąco”.
Właściwe pozimowe remonty dróg w  naszym klimacie 
odbywają się wiosną. Wtedy bowiem pełną parą ruszają 

wytwórnie mas bitumicznych, które w okresie zimowym 
zazwyczaj prowadzą prace remontowe własnych insta-
lacji do produkcji asfaltu. Podobnie będzie w  tym roku. 
W planie finansowym PZD już zabezpieczono na ten cel 
1,1 miliona  zł. Mając na uwadze skalę problemu, staro-
sta Leszek Bizoń zamierza zwrócić się do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego o zwiększenie nakładów na tegoroczne 
remonty dróg.
Zanim jednak dojdzie do właściwych napraw uszko-
dzeń apelujemy do kierowców o  ostrożność, zwłaszcza 
w tych rejonach, w których drogowcy będą interwencyj-
nie łatać powstałe dziury. Wszelkie zgłoszenia dotyczące 
dróg powiatowych (wykaz znajduje się na stronie Powia-
towego Zarządu Dróg w  Wodzisławiu Śl.) można zgła-
szać telefonicznie pod numerami tel. 32 451 76 07 lub 
32 451 74 15.
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W ZPSWR zachęcają do pomocy ptakom
40 ekobudek lęgowych dla ptaków, które zostały wykonane przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim z materiałów 
pochodzących z recyklingu, zwisło na drzewach wokół szkoły. Część zostanie przekazana też osobom, 
które zechcą zaprosić do swoich ogrodów skrzydlatych przyjaciół.

Budki lęgowe zostały zrobione z  desek pochodzących 
z  recyklingu i  ze zużytych drewnianych palet. – Chcemy 
pomóc ptakom, które często są naszymi sprzymierzeń-
cami w  walce z  ogrodowymi szkodnikami. Nasze skrzynki 
lęgowe wykonaliśmy z myślą o najmniejszych ptakach, które 
mogłyby się w nich gnieździć. Średnica otworów wynosi ok 
30 mm, co pozwoli zadomowić się takim gatunkom ptaków 
jak sikorki, wróble, mazurki, pleszki, kowaliki, kopciuszki, krę-
togłowy, dzięciołki i muchołówki – tłumaczy Marcin Kazka.
W sumie wykonano 40 budek, do których złożenia zużyto 
prawie 600 wkrętów. Podczas prac uczniowie uczyli się 
prawidłowego posługiwania się i korzystania z miary sto-
larskiej, piły do drewna, wyrzynarki, wiertarko-wkrętarki, 
papieru ściernego, kątownika itp. prostych narzędzi sto-
larskich, przestrzegając przepisów BHP.
– Wieszając budki lęgowe przyłączamy się do jakże potrzeb-
nej ochrony przyrody. Miejsc na gniazda w  coraz to bar-
dziej zurbanizowanym krajobrazie ciągle ubywa, a wiesza-
jąc skrzynki lęgowe przyczyniamy się, że jest ich więcej. Tym 
sposobem możemy także wpłynąć na liczebność szkodni-
ków i uciążliwych owadów wokół nas, ograniczając ich ilość 

w  naturalny, ekologiczny sposób. Nasze budki podarujemy 
przyjaciołom szkoły i wszystkim osobom, które będą chciały 
zaprosić do swoich ogrodów ptaki i  tym samym wesprzeć 
naszą akcję wieszania budek lęgowych – tłumaczą organi-
zatorzy akcji.

Społeczna lodówka 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Przy siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. stanęła społeczna lodówka. Tym 
sposobem na terenie przy ul. Wałowej 30 powstanie ogólnodostępna Jadłodzielnia, która ma pobudzać 
w mieszkańcach empatie, wrażliwość i odpowiedzialność społeczną oraz edukować jak w praktyczny sposób 
wykorzystywać niepotrzebne jedzenie, pomagając przy tym innym.

Jadłodzielnia, czyli po prostu lodówka 
społeczna, ma na celu wspieranie glo-
balnej idei tzw. foodsharingu, czyli dzie-
lenia się jedzeniem: „zostaw jeśli masz 
za dużo, weź – jeśli potrzebujesz”. Dzięki 
temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, 
można dzielić się z  nim z  osobami, które 
tego naprawdę potrzebują. Lodówka peł-
nić będzie zarówno funkcję pomocową dla 
osób potrzebujących, jak i  zapobiegającą 
marnotrawieniu żywności.
Lodówka znajduje się tuż obok wej-
ścia do siedziby PCPR. Została zada-

szona, a  obok niej znajdują się półki, 
na których będzie można położyć pro-
dukty, które nie wymagają przechowy-
wania w  lodówce. Póki co jest jeszcze 
pusta. Wymaga oklejenia. Jej urucho-
mienie planowane jest na 1 kwietnia, 
czyli tuż przed Świętami Wielkanocnymi. 
Wtedy każdy będzie mógł z  niej korzy-
stać. Będzie to trzeba jednak robić zgod-
nie z  regulaminem, który zostanie na 
niej wywieszony. Zakup lodówki został 
sfinansowany w  ramach projektu „Oaza 
aktywności”.


