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W Wodzisławiu Śląskim 
oficjalnie ruszyła „Jadłodzielnia”

Bez wielkiej pompy, przecięcia wstęg i oficjalnych uroczystości, za to prostym zapełnieniem lodówki 
w artykuły pierwszej potrzeby dla osób w trudnej sytuacji została zainaugurowana działalność wodzi-
sławskiej „Jadłodzielni”, czyli lodówki społecznej utworzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wodzisławiu Śl.

To inicjatywa, która zrodziła się z potrzeby czasu i miejsca 
w ramach projektu „Oaza Aktywności”.
– Realizujemy działania aktywizacyjne na rzecz mieszkań-
ców Starego Miasta w Wodzisławiu Śl. Wielu spośród nich 
to seniorzy czy osoby niezamożne. Wówczas pojawił się 
pomysł na lodówkę społeczną – tłumaczy koordynator 
projektu Joanna Pawełek.
Dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły zwraca 
uwagę na dwa aspekty inicjatywy. Jeden to pomoc cha-
rytatywna dla osób potrzebujących. Drugi to edukacja, 
nie tylko poprzez naukę dzielenia się, ale też przez wyra-
bianie – w szczególności w młodych ludziach – postawy 
niemarnowania jedzenia w myśl zasady „zero waste”.
– Współpracujemy z wieloma szkołami z terenu naszego 
powiatu. Uważam, że ta lodówka społeczna będzie dobrą 
okazją do poszerzania lekcji wychowania o kolejny ważny 
społecznie aspekt. Przy okazji młodzi ludzie, którzy być może 
zechcą nas odwiedzić, zyskają możliwość poszerzenia swojej 
wiedzy o to, czym się zajmujemy – podkreśla.
Dzięki lodówce społecznej, w założeniu, powstaje 
zamknięty cykl: osoby, którym zbywa żywności, mogą 
ją bezproblemowo podarować, a osoby potrzebu-
jące – mogą anonimowo zaspokoić swoje potrzeby; 
w rezultacie nie dochodzi do zmarnowania środków 
i energii, które były potrzebne, aby żywność wypro-
dukować, a także nie trzeba kolejnych nakładów na 
jej zutylizowanie. Dodatkowo wszyscy korzystający 
z lodówki dowiadują się o ofercie PCPR i innych jed-
nostek pomocowych.
Zapełniając lodówkę pierwszą „oficjalną” partią artyku-
łów spożywczych starosta Leszek Bizoń podkreślał, że 
„Jadłodzielnia” nie bez przyczyny powstała przy PCPR. 

To tu bowiem znajduje się centrum pomocy i wsparcia 
adresowanego do różnych grup ludzi, pełniące zarazem 
rolę głównego koordynatora w systemie powiatowej 
pomocy społecznej. Na dodatek jego centralne położenie 
oraz sąsiedztwo kilku innych jednostek pomocowych 
powoduje, że z oferty instytucji mieszczących się przy 
ul. Wałowej 30 może skorzystać bardzo wiele osób. To 
zaś tworzy przestrzeń do podzielenia się żywnością.
Z kolei Krystyna Kuczera, członkini zarządu resortowo 

odpowiedzialna za powiatową pomoc społeczną, dodat-
kowo podkreślała, że jest przekonana, iż w Wodzisławiu 
Śl., w którym mieszka tak wielu ludzi potrafiących się 
dzielić z innymi i aktywnie włączających się w różno-
rakie kampanie społeczne i charytatywne lodówka 
„Jadłodzielni” nigdy nie pozostanie pusta. Wspólnie 
ze starostą pogratulowała też pomysłu i zachęcała do 
podejmowania nowych inicjatyw rozwojowych.
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Punkt w  Rydułtowach powstał 
na parterze budynku głównego 
szpitala i w założeniu ma szczepić 
200-300 osób dziennie. W tym celu 
uruchomione zostaną 3 zespoły 
szczepiące. W punkcie przygoto-
wano liczne stanowiska do wypeł-
niania kwestionariuszy wstępnego 
wywiadu przed szczepieniem, trzy 
gabinety szczepień, trzy poczekalnie 
dla pacjentów już zaszczepionych 
(wskazane jest, by po przyjęciu dawki 
szczepienia odczekać ok. 15 minut), 
a także punkt pierwszej pomocy. Co 
kilka kroków umieszczone są stacje 
do dezynfekcji rąk.

Punkt wyposażono w przejrzyste 
infografiki, w jaki sposób się po nim 
przemieszczać. W kierowaniu ruchem 
w obrębie punktu będzie też poma-
gać personel. Zgodnie z planami, o ile 
nie wystąpią przeszkody zewnętrzne, 
punkt ma ruszyć 11 maja.
Punkt w Rydułtowach jest jednym 

z dwóch, jaki uruchomiony został 
przez Powiat Wodzisławski i jego jed-
nostki organizacyjne. Drugi powstał 
w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. dzięki 
działaniom dyrekcji Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. 
Od 23 kwietnia realizuje on Narodowy 
Program Szczepień przeciw covid-
19. Ze względów organizacyjnych 
punkt szczepień w Wodzisławiu Śl. 

ma mniejszą przepustowość (do 
100 osób dziennie) niż Punkt Szcze-
pień Powszechnych w Rydułtowach, 
ponieważ nadal będzie kontynuować 
szczepienia grup zawodowych i orga-
nizować pracę punktu mobilnego.
Rejestracji na szczepienie przeciw 
COVID-19 w obu punktach można 
dokonać:
• dzwoniąc na całodobową i bez-

płatną infolinię – 989,
• elektronicznie poprzez e-Rejestra-

cję dostępną na pacjent.gov.pl,
• poprzez Internetowe Konto 

Pacjenta.
Dodatkowo, w punkcie w Wodzisła-
wiu Śl. uruchomiono rejestrację pod 
nr tel. 535-339-628 oraz 533-915-924 
w godzinach od 7:30 do 14:00. Telefony 
do punktu w Rydułtowach podane 
zostaną w najbliższych dniach.

W Rydułtowach powstał Punkt Szczepień 
Powszechnych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w  porozumieniu z  Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. podjął decyzję o utworzeniu Punktu Szczepień Powszechnych 
w Rydułtowach. Jest to drugie obok punktu szczepień w szpitalu w Wodzisławiu Śl. miejsce uruchomione 
przez Powiat i jego jednostki, w którym mieszkańcy będą się mogli zaszczepić przeciw covid-19.

Wróciła „Interna” w Rydułtowach
Po prawie półrocznej przerwie, od środy 28 kwietnia, wznowiona 
została działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 
Geriatrycznym – Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego w szpi-
talu Rydułtowach.

Przypomnijmy, że działalność oddziału 
została zawieszona z końcem paź-
dziernika 2020 r. w celu zabezpiecze-
nia obsady medycznej dla oddziału 
leczącego pacjentów chorych na 
covid-19, który PPZOZ zobowiązany 
został utworzyć decyzją Wojewody 
Śląskiego.
Od 28 kwietnia rydułtowską Internę 
zabezpiecza 7-osobwy zespół leka-

rzy, którymi kieruje Paweł Muzyka. 
– Aktualnie będziemy pracować nie na 
51, a na 35 łóżkach. Zmniejszona liczba 
miejsc spowodowana jest dalszą pracą 
oddziału dla osób zakażonych korona-
wirusem w Wodzisławiu Śl. – wyjaśnia 
Krzysztof Kowalik. Dodaje, że lecznica 
nadal udziela też świadczeń medycz-
nych na Oddziale Pediatrycznym oraz 
na Oddziale Rehabilitacyjnym.
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Szpital ze wsparciem z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

Rozstrzygnięto kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Starostwo 
Powiatowe pozyskało na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śl. 5 mln zł na remont byłej „Interny” w Wodzisławiu Śl.

Radlińska w Wodzisławiu 
Śląskim do remontu

Powiat Wodzisławski pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na modernizację ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. ponad 
2,8 mln zł.

Remontem zostanie objęty ponad osiemsetmetrowy odcinek od skrzy-
żowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul Kokoszycką. Fragment od ul. 
Kokoszyckiej do ronda św. Floriana został zmodernizowany już wcześniej.
Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 5 mln zł. Część niesfi-
nansowaną z dotacji rządowej pokryje wspólnie Powiat Wodzisławski 
i Miasto Wodzisław Śl.
Realizacja zadania zwiększy przepustowość ruchu kołowego, poprawi 
parametry techniczne drogi oraz warunki komunikacyjne, podwyższy 
też standardy obsługi komunikacji zbiorowej (miejsca zatrzymania 
komunikacji zbiorowej) oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników 
drogi (wykonanie przejścia dla pieszych oznaczonego znakami aktyw-
nymi oraz zabudowa nowych odcinków chodnika).
Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. przygotowuje 
przetarg na to zadanie.

Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie do dzia-
łalności medycznej wolnostojącego budynku daw-
nego Oddziału Internistycznego I (chorób wewnętrzych) 
w Wodzisławiu Śl. W ramach przedsięwzięcia planowane 
jest wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnej 
i  elektrycznej oraz gazów medycznych. Ponadto PPZOZ 
w  ramach realizowanego obecnie projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrz-
nej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami ciepl-
nymi i  regulatorami pogodowymi oraz termomo-
dernizacja budynków PPZOZ w  Wodzisławiu Śląskim 
i Rydułtowach” przeprowadzi w tym roku termomoderni-
zację budynku. – Łączna realizacja tych zadań pozwoli na 
przywrócenie funkcji medycznych obiektu, który obecnie jest 
nieużytkowany – wyjaśnia dyrekcja szpitala.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to pro-
gram, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, 

powiatów i  miast w  całej Polsce na inwestycje bliskie 
ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i  pochodzi z  Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19.
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Kosztowna akcja „Zima”
Prawie 1,2 mln zł pochłonęły wydatki z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na tegoroczną akcję „Zima”. 
Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Syryni podsumował zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
2020/2021.

Mimo że już od kilku tygodni mamy wiosnę, to krajobraz 
za oknem tego nie potwierdza. W powiecie wodzisław-
skim 15 kwietnia zakończyła się czynna akcja odśnieżania 
dróg powiatowych, która trwała od połowy października 
2020 roku. Niestety mijający sezon zimowy obfitował 
w częste, intensywne i długotrwałe opady śniegu. 
Dodatkowo występowały okresy gołoledzi i marznących 
opadów deszczu. To wszystko przełożyło się na koszty 
zimowego utrzymania dróg – najem sprzętu oraz ilość 
zużytych materiałów.
Powiatowy Zarząd Dróg zimowym utrzymaniem objął 
189,3 km dróg powiatowych, co stanowi 92% wszyst-
kich administrowanych dróg. Wyjątkiem jest gmina 
Radlin, która przejęła od powiatu to zadanie. Do dys-
pozycji PZD miał łącznie 12 jednostek sprzętowych, 
w tym opłużone samochody ciężarowe z piaskarko-
-solarkami, samochody ciężarowe z pługami, a także 
ciągnik rolniczy z pługiem i posypywarką. Ze względu 
na duży obszar działania, jak również dotychczasowe 
doświadczenia zarządu dróg, obszar powiatu podzie-
lono na sześć rejonów utrzymania. Rejony od I do IV 

obsługiwane były przez przedsiębiorców wyłonionych 
w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast rejony 
V i VI obsługiwane były sprzętem własnym PZD.
Czynną akcję odśnieżania dróg PZD prowadził przez 49 
dni i obejmowała ona 58 wyjazdów sprzętu na powia-
towe drogi. – Do zwalczania i zapobiegania śliskości 
zużyliśmy 1872 ton soli drogowej oraz 505.000 litów solanki 
drogowej – wylicza Michał Stabla, zastępca dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg. Koszty zużytego materiału 
wyniosły ponad 640 tys. zł, natomiast 360 tys. zł wydano 
na firmy odśnieżające drogi. – Ponadto, mamy podpisane 
umowy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi 
zimowego utrzymania chodników w czterech rejonach. 
Firmy przystąpiły 12 razy do odśnieżania i posypywania 
chodników, a na koniec sezonu zimowego przystąpiły do 
czyszczenia chodników. Całkowity koszt tych prac wyniósł 
ponad 181 tys. zł – wyjaśnia Michał Stabal.
Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, nie 
wliczając w to sprzętu własnego, Powiat wydał prawie 
1,2 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego to o 860 
tys. zł więcej.

Wspólnie 
z „Oazą Aktywności” 
budzimy wiosnę!

Jaki jest początek tegorocznej wiosny – każdy widzi. Żeby 
przypomnieć jej, że już nastała, zachęcamy do włączenia 
się w  akcję „Oazy Aktywności”, jaka staraniem Powiatu 
Wodzisławskiego powstała na terenie tzw. starego szpitala 
w centrum Wodzisławia Śl. przy ul. Wałowej 30. Organizatorzy 
zachęcają: jeśli masz w domu roślinę doniczkową, która już Ci 
się znudziła lub zbyt się rozrosła, a jest zdrowa – nie wyrzucaj 
jej, przynieś do ogrodu zimowego w Oazie.

Ogród zimowy, inaczej oranżeria, to konstrukcja, która dzięki opty-
malnym warunkom termicznym i oświetleniowym pozwala cieszyć 
się roślinnością przez cały rok. W budynku „Oazy Aktywności” przy 
ul. Wałowej 30 oranżeria powstała na pierwszym piętrze. Obok niego 
znajduje się „żywy balkon”, czyli taras pokryty niemal w całości 
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żywymi sukulentami.
Choć w ogrodzie już rośnie pewna liczba roślin, miejsca 
dla innych jest jeszcze w bród. Z tego powodu zachęcamy 
wszystkich, którzy chcieliby się pozbyć swojej rośliny 
o jej dostarczenie do Oazy.
– Razem z ogrodem sensorycznym i mini placem zabaw, jaki 
powstał między budynkami przy ul. Wałowej 30, budynek 
Oazy Aktywności jest miejscem dostępnym dla wszyst-
kich. Korzystają z niego osoby niepełnosprawne, seniorzy, 
mieszkańcy Starego Miasta, dzieci z domu dziecka. Warto 
więc zadbać o to, aby ta wspólna przestrzeń cieszyła oko, 
zwłaszcza że takich miejsc na mapie miasta i powiatu nie 
jest wiele – podkreślają organizatorzy akcji.
Rośliny można przekazać bezpośrednio do Oazy lub do 
sąsiedniego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śl. w godzinach jego funkcjonowania. 
Do udziału w akcji zachęcają również m.in. Radio 90 
i Radio Vanessa.

Boa, pyton oraz egzotyczne papugi 
zarejestrowane w Starostwie Powiatowym

W ubiegłym roku Wydział Ochrony Środowiska w wodzisławskim Starostwie Powiatowym zarejestrował 140 
zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają 
nabycie gadów, np. boa dusiciela czy pytona królewskiego, żółwi, np. stepowego lub greckiego, a także 
różnych gatunków papug, np. amazonki żółtogardłej. Do rzadziej rejestrowanych należy np. salamandra 
meksykańska, drzewołaz pstrokaty lub liściołaz paskowany.

Kto musi zarejestrować zwierzę?
Obowiązek dotyczy osób, które posiadają żywe ssaki, 
ptaki, gady lub płazy z gatunków wymienionych w anek-
sach A i B rozporządzenia Rady nr. 338/97. Rejestracji 
dokonuje się u starosty właściwego ze względu na 
miejsce przetrzymywania zwierząt. Gatunki wskazane 
w rozporządzeniu to w przypadku grupy A – te najbar-
dziej zagrożone wyginięciem, a grupy B – te, którym bez 
właściwiej kontroli może grozić wyginięcie.
Z obowiązku rejestrowania zwierząt podlegających 

ograniczeniom wyłączone są:
• ogrody zoologiczne,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakre-
sie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych 
na podstawie przepisów,
• podmioty czasowo przetrzymujące zwierzęta celem 
ich leczenia i rehabilitacji.

Jak zgłosić zwierzę do rejestru?
– Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w Starostwie 
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Powiatowym w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie 
zwierzęcia lub sprowadzenia go do Polski. Dokument jest do 
pobrania w siedzibie urzędu. We wniosku podaje się m.in. 
nazwę gatunku, cel posiadania okazu (np. dobra własne, 
hodowla, edukacja), datę wejścia w jego posiadanie oraz 
źródło pochodzenia – informuje Ewa Zając, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska.
Do wniosku o rejestrację powinien być dołączony dowód 
opłaty skarbowej w wysokości 26 zł na konto Urzędu 
Miasta w Wodzisławiu Śląskim oraz kopia dokumentu 
potwierdzająca legalność pochodzenia zwierzęcia. Co 
ważne, w przypadku śmierci bądź przekazania zwierzęcia 
należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie. Licząc od dnia 
otrzymania wniosku o wpis do rejestru zwierząt, termin 

na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni. Szczegółowe 
informacje dotyczące wpisu można uzyskać pod nr tel. 
32 412 09 56.
W ubiegłym roku w Wydziale Ochrony Środowiska 
zarejestrowano 140 egzotycznych zwierząt. Dla porów-
nania liczba wpisów do rejestru w roku 2019 wyniosła 
158, a w 2018 – 167. Do najczęściej rejestrowanych 
należą: boa dusiciel, boa cesarskie, pyton królewski, 
żółw grecki, żółw stepowy, amazonka żółtogardła, 
płomykówka zwyczajna czy kameleon jemeński. Do 
rzadko rejestrowanych należą natomiast: salamandra 
meksykańska, liściołaz paskowany/liściołaz pręgowany, 
drzewołaz żółtopasy, drzewołaz pstrokaty, lorysa 
górska czy mnicha nizinna.

Ponad 1700 porad 
konsumenckich 
udzielono w 2020 roku

Panująca pandemia COVID-19 nie miała większego 
wpływu na pracę Biura Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w  naszym starostwie. W  2020 
roku udzielono 1722 porad i informacji prawnych 
z zakresu prawa konsumenckiego oraz odnotowano 
168 spraw pisemnych.

Pisemne prośby o pomoc wpływały od mieszkańców 
wszystkich gmin naszego powiatu. – Najchętniej z pomocy 
korzystali mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, 
Gorzyc, Radlina i Rydułtów – mówi Dariusz Kalemba, 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Zdecydowana większość udzielonych porad dotyczyła 
reklamacji towarów, szczególnie urządzeń RTV i AGD, 
telefonów oraz sprzętu komputerowego, mebli, okien, 
drzwi, odzieży i obuwia. Udzielano też pomocy w rekla-
macjach usług m.in. telekomunikacyjnych, remontowo-
-budowlanych i turystycznych.

Stan epidemii wpłynął na zaistnienie nowych problemów, 
z którymi zgłaszali się konsumenci. – Pytania dotyczyły m.
in. dochodzenia roszczeń z powodu odwołanych wcza-
sów, pobytów w pensjonatach, imprez rodzinnych, usług 
edukacyjnych i opiekuńczych itp. Było też wiele zgłoszeń 
problemów związanych z zakupami przez internet. Naj-
częściej konsumenci pytali o możliwość zwrotu towaru, 
reklamacji, a także braku zamówionego towaru – wyjaśnia 
Dariusz Kalemba.
Ujęcie statystyczne dotyczące ilości wszystkich reje-
strowanych działań Biura Rzecznika Konsumentów 
podejmowanych w 2020 r.

ILOŚĆ ZADANIE
1722 Udzielonych porad i informacji prawnych
168 Spraw pisemnych na wniosek konsumentów
769 Sporządzonych pism
12 Wystąpień na policję z prośbą o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi przedsiębiorcy
5 Zawiadomień na policję o popełnieniu wykroczenia
9 Sprawy inne: edukacja konsumencka, współpraca z innymi organizacjami, sprawozdawczość
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Powiatowe szpitale uruchomiły 
sklep medyczny

W Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 164 (na przeciwko szpitala), 
w miejscu byłej apteki dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śl. postanowiła uruchomić sklep medyczny. To uzupełnienie dotychczasowej oferty oraz 
wyjście na przeciw potrzebom pacjentów i ich rodzin.

Punkt oferuje sprzęt ortopedyczny (ortezy, stabili-
zatory, wózki), produkty rehabilitacyjne (balkoniki, 
kule ortopedyczne, laski itp.), sprzęt profilaktyczny 

(wyroby przeciwodleżynowe, przeciwzapalne, materace, 
poduszki, środki przeciwobrzękowe), a także produkty 
higieniczne (podkłady, pieluchomajtki, wkładki itp.). 
Co ważne, w ofercie znajdują się przedmioty zarówno 
z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, 
jak i bez. Personel placówki udziela również informacji 
i pomocy osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzi-
nom na temat możliwości uzyskania dofinansowania 
do zakupu ze środków Państwowego Funduszu Reha-

bilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponują 
powiatowe centra pomocy rodzinie (w powiatach) 
i miejskie ośrodki pomocy społecznej lub pomoc 

rodzinie (w miastach na prawach powiatu).
Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku od 
8:00 do 16:00. Już niedługo uruchomiona zosta-
nie też jego strona w witrynie internetowej PPZOZ 
zoz.wodzislaw.pl. Obsługa sklepu dostępna jest też 
telefonicznie pod numerem 32 4591 888. PPZOZ przy-
gotował też ulotki z ofertą sklepu.
Zachęcamy do korzystania z jego oferty. PPZOZ gwa-
rantuje profesjonalną obsługę i konkurencyjne ceny!



www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/

 współpraca z uczelniami wyższymi, prężnie działający szkolny wolontariat 

 ratownictwa medycznego i pożarnictwa oraz muzyki

 
 kierunki humanistyczne, ścisłe

technik budownictwa, 

technik elektronik     

technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej, technik informatyk, technik programista          

kierunki humanistyczne, ścisłe

ATUTY SZKOŁY:

od 10 lat jedno z najlepszych liceów w Polsce
(wg. Rankingu Liceów Perspektywy)

najwyższa w powiecie wodzisławskim zdawalność matury, wyższa od średniej 
województwa śląskiego i kraju

stypendia na najlepszych amerykańskich uczelniach (Stanford oraz Yale)
szkolna telewizja dydaktyczna z ponad 40-letnią tradycją
reżyserka wyposażona w profesjonalny sprzęt do realizacji i montażu 
materiałów filmowych
stały wolontariat w jednostkach pomocowych Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz w szpitalu

szkolny zespół wokalno-muzyczny „Only One” 

wielofunkcyjne boisko „Orlik” 

ATUTY SZKOŁY:

klasy dwujęzyczne, kier. humanistyczne, ścisłe

wysoka zdawalność matury

klasy dwujęzyczne

tytuł „Srebrna Szkoła” (2019), „Brązowa Szkoła” (2020, 2021) w Rankingu Perspektyw

sukcesy w olimpiadach, konkursach krajowych i międzynarodowych
współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Jagielloński, ASP) 

koła przedmiotowe i zainteresowań (np. muzyczne, teatralne, dziennikarskie, 
psychologiczne), współpraca ze szpitalem

nowoczesne boisko wielofunkcyjne

nowoczesne pracownie (m.in. gastronomiczna, hotelarska) 

język obcy zawodowy, współpraca z lokalnymi pracodawcami

możliwość zdobycia drugiego zawodu dzięki organizowanym kursom kwalifikacyjnym

laureaci licznych konkursów i olimpiad, współpraca z uczelniami wyższymi

ATUTY SZKOŁY:

doskonale wyposażona baza dydaktyczna: 12 pracowni komputerowych,
30 sal lekcyjnych z projektorami multimedialnymi, tablicami interaktywnymi

ATUTY SZKOŁY:

ATUTY SZKOŁY:

WODZISŁAWSKIEGO



kształcenie we współpracy z licznymi pracodawcami

zapewniamy naszym uczniom praktyki na terenie szkoły lub u pracodawcy

elektryk, stolarz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz

(m.in.z firmą Michael w Rydułtowach oraz Tenneco w Rybniku) 

możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia oraz uzyskania 

uczniowie podpisują umowę o pracę z wybranym pracodawcą i otrzymują 

po zakończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia można też podjąć naukę

wieloletnia tradycja związana z kształceniem w zawodach mechanik - monter 

tytułu technika wraz z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego  

wynagrodzenie, szkoła wspiera rodziców i uczniów w znalezieniu pracy 

w II klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

maszyn i urządzeń oraz ślusarz 

zsprydultowy.pl

Szkoła Podstawowa
Branżowa Szkoła I stopnia
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
Wczesne wspomaganie rozwoju

technik elektryk, technik mechatronik, technik automatyk
technik spawalnictwa, technik chłodnictwa i klimatyzacji, 
technik analityk, technik mechanik

ultranowoczesne pracownie zawodowe z najwyższej jakości sprzętem specjalistycznym, 
m.in. pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, 
pracownia chłodnictwa i klimatyzacji, pracownia robotyki 

mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, klasa wielozawodowa

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego 

ATUTY SZKOŁY:

ATUTY SZKOŁY:

ATUTY SZKOŁY:

ATUTY SZKOŁY:

ATUTY SZKOŁY:


