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Powiatowi strażacy mają swój sztandar
W piątek, 21 maja, na dziedzińcu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej odbyły się 
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. To był szczególny dzień dla strażaków i pracowników komendy, 
który na zawsze zapisze się na kartach historii wodzisławskiej straży. Podczas uroczystości został nadany 
komendzie powiatowej PSP sztandar.

Wojewódzkie obchody w KP PSP w Wodzisławiu Śl. zostały 
zorganizowane po raz pierwszy. Rozpoczęły się o godz. 11:00 
od złożenia uroczystego meldunku zastępcy Komendanta 
Głównego PSP nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi oraz 
przeglądu pododdziałów. Dla wodzisławskich strażaków 
najważniejszym punktem było nadanie sztandaru.

– To historyczne wydarzenie, doniosłe i uroczyste święto – 
mówił mł. bryg. Marek Misiura, Komendant Powiatowy 
PSP w Wodzisławiu Śl. – Społeczna inicjatywa nadania 
sztandaru naszej komendzie nie tylko umacnia więź z naszą 
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społecznością, ale również zobowiązuje do dalszego, godnego 
wypełniania obowiązków wobec mieszkańców. Sztandar 
jest przede wszystkim symbolem, który buduje tożsamość 
i przynależność. To właśnie wokół niego będzie rodzić się 
poczucie wspólnoty, łączącej wszystkich strażaków – powie-
dział komendant.
Sztandar jest pierwszym w historii Komendy. Został ufun-
dowany przez społeczny komitet pod przewodnictwem 
posła Adama Gawędy. W skład komitetu weszli również 
jako wiceprzewodniczący starosta wodzisławski Leszek 
Bizoń, sekretarz Tadeusz Skatuła, skarbnik Dorota Szwa-
grzak, a także lokalni parlamentarzyści, samorządowcy, 
w tym włodarze wszystkich miast i gmin naszego powiatu, 
szef Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz osoby duchowne.
Przekazanie sztandaru zostało poprzedzone wbiciem 
pamiątkowych gwoździ w jego drzewce, wpisami do księgi 
pamiątkowej oraz błogosławieństwem. W imieniu komendy 
sztandar przyjął komendant Marek Misiura, przekazując go 
pocztowi sztandarowemu. Sejmik Województwa Śląskiego 
nadał Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim 
Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla województwa 
śląskiego, którą umieszczono na sztandarze. Z kolei komen-
dant mł. bryg. Marek Misiura został odznaczony Srebrną 
Odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej.
W trakcie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka sześć 

osób, w tym pięciu funkcjonariuszy PSP i pracownika Cen-
tralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odznaczono 
Srebrnym i Brązowymi Krzyżami Zasługi, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za osobisty 
wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej oraz działalność 
społeczną. Dekoracji dokonał wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek, który pogratulował wyróżnionym i życzył, aby 
odznaczenia były symbolem nie tylko odpowiedzialności, 
ale także bycia autorytetem.
W dalszej części uroczystości odbyła się promocja na pierw-
szy stopień oficerski tegorocznych absolwentów Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej. Po raz pierwszy miała ona 
miejsce w mieście powiatowym. Aktu promocji dokonał 
zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof 
Hejduk. Wśród promowanych był strażak z wodzisławskiej 
komendy – Tomasz Kamczyk.
W uroczystościach udział wzięli m.in.: sekretarz stanu w mini-
sterstwie sprawiedliwości i poseł Michał Woś, poseł Adam 
Gawęda, poseł Teresa Glenc, poseł Krzysztof Gadowski, 
senator Ewa Gawęda, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, 
Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof 
Hejduk, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. 
Jacek Kleszczewski, radni sejmiku Jarosław Szczęsny 
i Jacek Świerkocki, starosta wodzisławski Leszek Bizoń, 
samorządowcy, duchowni, a także reprezentanci instytucji 
współpracujących ze strażą oraz członkowie OSP.

Powiat dofinansuje zakup dwóch 
wozów strażackich

Zarząd i Rada Powiatu Wodzisławskiego podjęły decyzję o przeznaczeniu z budżetu Powiatu Wodzisław-
skiego kwoty 350 tys. zł na zakup dwóch wozów strażackich dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Środki powiatu będą stanowiły wkład w projekt, dzięki któremu nowe pojazdy 
mają trafić do Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach.

Wodzisławska komenda straży pożarnej ubiega się 
u swoich przełożonych o zakup dwóch pojazdów. Wartość 
całego przedsięwzięcia oszacowano na ok. 2,5 mln zł. 
Około 600 tys. zł strażakom udało się pozyskać od gmin 
powiatu. Z kolei 1,4 mln zł ma pochodzić ze źródeł 
zewnętrznych, za które odpowiada Komenda Wojewódzka 
PSP. Z zebranych środków nie udałoby się zatem zakupić 
dwóch pojazdów.
Dzięki współpracy Zarządu Powiatu, Starosty Leszka 
Bizonia i Komendanta PSP w Wodzisławiu Śl. Marka 
Misiury oraz przy zgodzie Rady Powiatu, mimo trudnej 
sytuacji finansowej, w budżecie powiatu znalazły się 
środki w wysokości 350 tys. zł na wsparcie strażackiej 

inwestycji, które wystarczą na sfinansowanie wkładu do 
zakupu dwóch pojazdów. Dzięki temu do strażaków już 
niedługo powinny trafić nie jeden, a dwa wozy strażackie.
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Trwa szacowanie szkód po nawałnicy
Nawałnica, która przeszła przez powiat wodzisławski 13 maja wyrządziła wiele szkód na drogach 
powiatowych.

Wśród najpoważniejszych wymienić należy uszkodzenia 
przepustów drogowych na dwóch drogach powia-
towych. Na ul. Granicznej w Lubomi, drodze łączącej 
Lubomię z Raciborzem, doszło do zniszczenia ścian 
przepustu i załamania płyty, skutkiem czego zapadła 
się połowa jezdni. Na tym odcinku drogi zamknięty jest 
obecnie jeden pas ruchu i obowiązuje ruch wahadłowy. 
Drugi uszkodzony przepust znajduje się na ul. Oraczy 
w Wodzisławiu Śląskim, gdzie woda zniszczyła bariery 

wzdłuż drogi oraz uszkodziła rury betonowe i przyczółek 
przepustu. Ze względu na pojawienie się wyrwy w jezdni 
nad przepustem oraz małą szerokość drogi, konieczne 
było jej zamknięcie. Obecnie jest przejezdna dla samo-
chodów osobowych. Ponadto pod kładką dla pieszych 

znajdującą się przy ul. Bohaterów Warszawy w Ryduł-
towach całkowitemu zniszczeniu uległo umocnienie 
wschodniej skarpy rzeki Nacyna. Poza wymienionymi 
uszkodzeniami w wielu miejscach doszło do obsunięcia 

skarp, uszkodzenia rowów przydrożnych, chodników czy 
kanalizacji deszczowej. Jezdnie, chodniki oraz urządzenia 
odwadniające zostały zanieczyszczone, a nawet całko-
wicie zamulone naniesionymi przez wodę ziemią z pól 
lub tłuczniem z okolicznych dróg lub nasypów. Obecnie 
trwa szacowanie wielkości poniesionych szkód, przepro-
wadzane są również przeglądy obiektów inżynierskich, 
które mogły ucierpieć wskutek nawałnicy. Każdego dnia 
ujawniają się nowe szkody, przede wszystkim w postaci 
uszkodzonych skarp, kanałów deszczowych i chodników.

Masz orzeczenie? Możesz mieć asystenta 
osobistego

19 maja ruszył nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, 
w ramach którego osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (tzw. I grupa) lub umiarkowanym 
(tzw. II grupa) będą mogły skorzystać z oferty pomocy asystentów osobistych.

Ta inicjatywa to efekt przystąpienia Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim do programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021, 
realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program dedykowany jest pełnoletnim osobom nie-
pełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne. Program ma również na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecz-
nemu osób z niepełnosprawnością.
Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług 
asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 
pełnoletnich osób z niepełnosprawnością przy:
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• wykonywaniu codziennych czynności,
• poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
• ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
• stymulacji do podejmowania aktywności na różnych 

szczeblach życia codziennego.

Osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość 
skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez 

uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki 
oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby 
zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, 
znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 
kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację 
i zajęcia terapeutyczne;

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczest-
nika Programu przy ich realizacji;

• załatwieniu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju 

organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, 

galerie sztuki, wystawy itp.).

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 prowadzony 
jest do 11 czerwca 2021 roku.
Wnioski można składać w kancelarii PCPR w Wodzisławiu 
Śląskim (pokój nr 11), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7.30-15.00 lub drogą mailową 
na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl W razie dodatko-
wych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 
(32) 455 14 30 wew. 38. Osoby upoważnione do kontaktu: 
Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.
KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU do pobrania na 
stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl

Poszukiwani asystenci osoby niepełnosprawnej
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób zainteresowanych 
świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia w ramach 
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”.

Usługi asystentamogą świadczyć:
• osoby posiadające dokument 

potwierdzający uzyskanie kwali-
fikacji w następujących kierunkach: 
asystent osoby niepełnosprawnej, 
opiekun osoby starszej, opiekun 
medyczny,

• osoby posiadające co najmniej 
6-miesięczne, udokumentowane 
doświadczenie w udzielaniu bez-
pośredniej pomocy osobom nie-
pełnosprawnym, np. doświadcze-
nie zawodowe, udzielanie wsparcia 
osobom niepełnosprawnym w for-
mie wolontariatu,

• osoby wskazane przez uczest-
nika Programu lub jego opiekuna 
prawnego,

• osoby niekarane, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych 
oraz nieposzlakowaną opinię, 
wysoką kulturę osobistą oraz umie-
jętność i doświadczenie w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres obowiązków asystenta:
Do zadań asystenta należeć 
będzie m.in. pomoc w:
1) wyjściu, powrocie oraz/lub dojaz-

dach w wybrane przez uczest-
nika Programu miejsce (np. dom, 
praca, placówki oświatowe i szko-
leniowe, świątynie, placówki 
służby zdrowia i rehabilitacyjne, 
gabinety lekarskie, urzędy, zna-
jomi, rodzina, instytucje finan-
sowe, wydarzenia kulturalne/
rozrywkowe/społeczne/sportowe 
itp.);

2) wyjściu, powrocie oraz/lub dojaz-
dach na rehabilitację i zajęcia 
terapeutyczne;

3) zakupach, z zastrzeżeniem aktyw-
nego udziału uczestnika Programu 
przy ich realizacji;

4) załatwieniu spraw urzędowych;
5) nawiązaniu kontaktu/współpracy 

z różnego rodzaju organizacjami;
6) korzystaniu z  dóbr kultury 

(tj. muzeum, teatr, kino, galerie 
sztuki, wystawy itp.).

Usługa asystenta będzie wykony-
wana przez 7 dni w tygodniu w godz. 
7.00-24.00 (nie więcej niż 60 godzin 
w miesiącu, 40 zł brutto za godzinę 
zegarową). Asystent ma refundowane 
koszty wynagrodzenia, koszty zakupu 
biletów komunikacji publicznej lub 
koszty dojazdu własnym środkiem 
transportu w związku z wyjazdami, 
nie więcej niż 200 zł miesięcznie, 
koszty zakupu biletów na wydarzenia 
kulturalne (nie więcej niż 79,76 zł 
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miesięcznie), koszty zakupu środ-
ków ochrony osobistej (nie więcej 

niż 50 zł miesięcznie).
Dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje do świadczenia usług asy-
stenta osoby z niepełnosprawnością 
można składać w kancelarii PCPR 
w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 11), 
ul. Wałowa 30, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7.30-15.00. 
W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 
455 14 30 wew. 38. Osoby upoważ-
nione do kontaktu: Izabela Mitko, 
Jolanta Podleśny.

Powiat pozyskał pieniądze na remont 
wiaduktu w Bluszczowie

Powiat Wodzisławski pozyskał ponad 700 tys. zł z budżetu państwa na przebudowę wiaduktu w ciągu 
drogi powiatowej 5055S (ul. Dworcowa/Kamieńska) w Bluszczowie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzi-
sławiu Śl. administruje kilkunastoma 
obiektami mostowymi w ciągu dróg 
powiatowych. Wszystkie są po oce-
nie rzeczoznawcy, ustalającej ich 
stan techniczny i przydatność do 
eksploatacji. Każdego roku władze 
powiatu realizują inwestycje zwią-
zane z modernizacją tych obiektów, 
zaczynając od tych w najgorszym 
stanie.
Wiadukt w Bluszczowie, znajdujący 
się w ciągu ul. Dworcowej/Kamień-
skiej nad nieczynną linią kolejową 
176 z Olzy do Raciborza-Markowic, po 
ostatnim przeglądzie otrzymał ocenę 
niedostateczną. Ograniczony jest na 
nim tonaż pojazdów oraz wysokość 
dopuszczalna pojazdów. Wykonanie 
jego remontu jest więc niezbędne, aby 
mógł on dalej służyć mieszkańcom. 
Ze względu na wysokie koszty tego 
rodzaju przedsięwzięć (szacunkowy 
koszt inwestycji wynosi ok. 1,5 mln zł) 
w lutym br. Zarząd Powiatu skierował 

do Ministerstwa Infrastruktury wnio-
sek o dofinansowanie przebudowy 
obiektu mostowego w Bluszczowie. 
24 maja okazało się, że Ministerstwo 
przyznało na to zadanie Powiatowi 714 
200 zł z rezerwy subwencji ogólnej. To 
niemal połowa szacunkowego kosztu 
inwestycji. Reszta zostanie sfinanso-
wana z budżetu Powiatu. 
– Modernizacja tego obiektu z pewno-
ścią podniesie komfort użytkowania 
drogi. Zwiększy się przepustowość 
samego mostu, ale przede wszystkim 

poprawi bezpieczeństwo zarówno 
kierowców, jak i pieszych – mówi 
starosta Leszek Bizoń.
Most zostanie nie tylko wyremonto-
wany, ale też poszerzony o dodatkowy 
pas ruchu i chodnik dla pieszych, 
których obecnie nie ma. PZD planuje 
inwestycję zrealizować jeszcze w tym 
roku. Obecnie przygotowywany jest 
przetarg. Już dziś jednak wiemy, że 
z powodu zakresu i rodzaju planowa-
nych prac w czasie remontu obiekt 
będzie zamknięty dla ruchu.
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Ulica Czarnieckiego 
w Wodzisławiu Śl. 
zostanie 
wyremontowana

Ta informacja z pewnością ucieszy kierowców poru-
szających się na trasie Wodzisław Śl. – Krostoszo-
wice. Już niedługo rozpocznie się przebudowa 
ul. Czarnieckiego od skrzyżowania „pięciu dróg” 
(Czarnieckiego, Mszańskiej, Skrzyszowskiej) do gra-
nicy z gminą Godów.

Dzięki dobrej współpracy władz powiatu i miasta Wodzi-
sławia Śl., ulica Czarnieckiego zostanie zmodernizowana 
jeszcze w tym roku.
– Naprawa jest bardzo potrzebna, droga jest w złym sta-
nie technicznym. Cieszę się, że udało się znaleźć środki 
w budżetach powiatu i miasta na jej remont – mówi sta-
rosta Leszek Bizoń.
W ramach zadania na długości prawie 700 metrów 
droga zostanie odwodniona, poszerzona i zyska nową 
nawierzchnię. Zgodnie z warunkami przetargu wyko-
nawca inwestycji na jej realizację będzie miał 130 dni 

od momentu podpisania umowy.
To kolejna powiatowa droga na terenie Wodzisławia 
Śl., która w tym roku zostanie wyremontowana przy 
współudziale finansowym miasta. Niedawno Powiatowy 
Zarząd Dróg ogłosił przetargi na remonty ul. Radlińskiej 
i Oraczy. W takcie przygotowań są kolejne na przebudowę 
ul. Grodzisko i Piaskowej.

Od czerwca zmiana przebiegu linii 
oraz rozkładu jazdy komunikacji powiatowej

W związku z przyjętą przez Radę Powiatu Wodzisławskiego aktualizacją,, Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego’’ (publikacja w Dz.U. Województwa Śląskie-
go z dnia 7 maja 2021 r., poz. 3254) od 1 czerwca został wprowadzony zgodny z tym planem nowy układ sieci 
komunikacyjnej oraz zmieniony rozkład jazdy.

Nowy przebieg linii:
• Linia 31: Wodzisław Śl. (dworzec 

autobusowy) – Jana Pawła II/Witosa 
(dworzec PKP) – 26 Marca – Radlińska 
– Matuszczyka – Czyżowicka – Czyżo-
wice – Rogów (Wyzwolenia) – Syrynia 
(Buglowiec) – Wielikąt – Lubomia 
(Mickiewicza las);

• Linia 32: Wodzisław Śl. (dworzec 
autobusowy) – Marusze – Turza Śl 
(Mszańska) – Podbucze – Turza Śl. 
(Kościuszki) – Gorzyce (Rybnicka) – 

Gorzyczki Kolonia Fryderyk (Koper-
nika) – Kopalniana – Raciborska 
– Uchylsko;

• Linia 33: Wodzisław Śl. (dworzec 
autobusowy) – Turza Śl. – Gorzyce 
– Olza (Bogumińska) – Szkolna -. Wiej-
ska – Dworcowa – Odra – Chałupki;

• Linia 34: Wodzisław Śl. (dworzec 
autobusowy) – Marusze – Turza 
Śl. – Gorzyce (Rybnicka) – Racibor-
ska – Osiny – Bełsznica – Rogów 
– Bluszczów;

• Linia 36: Wodzisław Śl. Matuszczyka 
– 26 Marca – Armii Krajowej – Wodzi-
sław Śl. (dworzec PKP) – Wodzisław Śl. 
(dworzec autobusowy) – Czyżowice 
– Gorzyce – Gorzyczki – Łaziska – 
Godów – Gołkowice – Skrbeńsko – 
Jastrzębie-Zdrój (dworzec Arki Bożka);

• Linia 37: Wodzisław Śl. (dworzec 
autobusowy) – Marusze – Turza Śl. 
(Mszańska) – Krostoszowice (Wodzi-
sławska) – Wąwozowa – Skrzyszów 
1 Maja – Jana Pawła II – strefa;
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• Linia 38: Wodzisław Śl. (dworzec 
PKP) – Wodzisław Śl. (dworzec auto-
busowy) – Kopernika – Jastrzęb-
ska – Wilchwy (św. Wawrzyńca) 
– Mszana (Skrzyszowska) – Krosto-
szowice (Wąwozowa) – Skrzyszów 
– Godów – Gołkowice (Celna);

• Linia 40: Wodzisław Śl. (dworzec 
autobusowy) – Czyżowicka – Czy-
żowice (Wodzisławska) – Rogów 
– Rogowiec – Bluszczów – Nie-
boczowy – Syrynia – Lubomia 
– Racibórz;

• Linia 41: Wodzisław Śl. (dworzec 
PKP) – Wodzisław Śl. (dworzec auto-
busowy) – Kokoszyce – Zawada 
– Syrynia – Lubomia – Racibórz;

• Linia 42: Wodzisław Śl. (dworzec 
autobusowy) – ul. Jana Pawła II/
Witosa (dworzec PKP) – ul. 26 Marca 
– ul. Radlińska – Matuszczyka – 
Kokoszyce (Pszowska) – Zawada 
(Młodzieżowa) – Syrynia (Wodzi-
sławska) – Bukowska – Buglowiec 
– Nieboczowy (Wiejska) – Buków 
– Krzyżanowice (Wyzwolenia).

Najważniejsze zmiany:
• Linie 36, 38, 41 wydłużono do Cen-

trum Przesiadkowego w Wodzisła-
wiu Śląskim (dworzec PKP);

• Na linii 34 kursy szkolne przez 
Gorzyce Osiny umożliwią dowóz 
dzieci i młodzieży z Osin do szkoły 
w Gorzycach (nowy przystanek na 
ulicy Sikorskiego);

• Na liniach 34 i 36 zwiększono często-
tliwość kursów w godzinach szczytu 
w dni nauki szkolnej co 30 min.;

• Zmieniono przebieg linii 36 na 
terenie Wodzisławia Śl. (dotyczy 
kursów związanych z dojazdem 
do szkół ponadpodstawowych) – 
autobusy będą kursować ul. Armii 
Krajowej zamiast ul. Radlińską;

• Linia 42 umożliwi bezpośredni 
dojazd do Szpitala i  Zespołu 
Poradni Specjalistycznych oraz 
centrum przesiadkowego przy 
dworcu kolejowym w Wodzisławiu 
Śl. z Nieboczów, Syryni, Zawady 
i Kokoszyc;

• Linia 40 zmienia trasę – kursować 

będzie przez Czyżowice, a nie przez 
Turzę Śl. i Gorzyce;

• Linia 32 otrzyma nowy przebieg; 
nowa trasa przez Gorzyce ul. Ryb-
nicką – Gorzyczki Kolonię Fryderyk 
ul. Kopernika – ul. Kopalniana – ul. 
Raciborska – autobus nie będzie 
kursował ul. Wyzwolenia w Gorzy-
cach (zlikwidowano przystanki przy 
ul. Wyzwolenia i Kościelnej);

• Linia 33 w Olzie obsługiwać będzie 
przystanki przy ulicy Wielskiej 
i Szkolnej;

• Na liniach 32, 33, 34, 37 uruchomiony 
zostanie nowy przystanek Cmentarz 
komunalny w Wodzisławiu Śl.;

• Wydłużono linię 31 do Lubomi 
przez Czyżowice i Rogów, co umoż-
liwi dojazd do szkół ponadpodsta-
wowych w Wodzisławiu Śl.;

• Likwidacji ulegnie linia 35 
Wodzisław Śl. – Gorzyczki przez 
Czyżowice.

Nowy rozkład jazdy znajduje się na 
stronie www.powiatwodzislawski.pl 
w zakładce:,, Rozkłady jazdy’’

Dowód rejestracyjny do odbioru w urzędzie
Od 21 maja w celu odbioru dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy należy zgłosić się w Wydziale Komu-
nikacji i Transportu. Dokumenty nie będą już wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wydział Komunikacji i Transportu powrócił do normalnej 
obsługi klientów. Bez przeszkód w urzędzie można zała-
twić sprawę dotyczącą rejestracji pojazdów i jednostek 
pływających, prawa jazdy oraz z zakresu transportu 
drogowego lub inżynierii ruchu. Chociaż hol i punkt 
informacyjny jest dostępny bez ograniczeń, to jednak 
na załatwienie każdej sprawy należy umówić się za 
pomocą internetowego kalendarza wizyt lub telefonicznie 
(z wyjątkiem złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, 
którego można dokonać w biurze obsługi). Nowością jest 
konieczność umówienia się także na odbiór dokumentów: 
prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
Do tej pory, w trakcie pandemii ograniczając liczbę odwie-
dzających, urząd po zakończonym postępowaniu wysyłał 
dokumenty na adres strony. Od 21 maja w celu odbioru 
dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy należy zgłosić 
się w Wydziale Komunikacji i Transportu. Dokumenty nie 

będą już dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Należy także zwrócić uwagę, że liczba miejsc jest ograni-
czona i nie zawsze w szczególności w sprawach rejestracji 
pojazdów można załatwić sprawę od ręki.

Umawianie wizyt:
• www.powiatwodzislawski.pl – (zakładka Wydział 

komunikacji – umów się na wizytę)
• adres e-mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl
• lub pod numerami telefonów: 32 41 20 905, 32 41 

20 906, 32 41 20 900 (prosimy o cierpliwość, bowiem 
centrala telefoniczna nie „kolejkuje” zgłoszeń).

Godziny urzędowania:
• Poniedziałek – środa 8:00 – 15:00
• Czwartek 8:00 – 17:00
• Piątek 8:00 – 13:00
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W powiecie przybywa amatorów wędkarstwa
Od początku roku do końca maja Wydział Obywatelski, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych 
w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wydał 190 kart wędkarskich. To prawie dwa razy tyle co 
przed rokiem. Co ciekawe, wśród posiadaczy kart jest jedenaście pań.

Planując wyprawę na ryby powinni-
śmy pamiętać, aby mieć przy sobie 
odpowiednie dokumenty. Amatorski 
połów ryb przy pomocy wędki lub 
kuszy może uprawiać jedynie osoba 
posiadająca kartę wędkarską lub kartę 
łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów 
odbywa się w wodach uprawnionego 
do rybactwa, dodatkowo posiadająca 
jego zezwolenie. Jeden z tych doku-
mentów można uzyskać w wodzi-
sławskim starostwie. Kartę wędkarską 
lub kartę łowiectwa podwodnego 
wydaje starosta właściwy dla miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy. Wcze-
śniej należy zdać egzamin ze znajo-
mości ochrony i połowu ryb przed 
komisją powołaną przez społeczną 
organizację amatorskiego połowu 
ryb. Z obowiązku składania egzaminu 
zwolnione są osoby posiadające średnie 
lub wyższe wykształcenie rybackie. 
Z obowiązku posiadania karty wędkar-
skiej zwolnione są natomiast osoby do 
lat 14, z tym, że mogą one wędkować 
wyłącznie pod opieką osoby pełnolet-
niej posiadającej taką kartę. Z tego obo-
wiązku zwolnieni są też cudzoziemcy 
czasowo przebywający w Polsce oraz 
osoby uprawiające amatorski połów ryb 
w wodach uprawnionej do rybactwa 
osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej 
zezwolenie na połów w tych wodach.

Dokumenty, które należy 
przedłożyć, aby otrzymać kartę 
wędkarską:
1. Wypełniony formularz wniosku 

(dostępny na stronie internetowej).
2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie 

ze znajomości zasad i warunków 
ochrony i połowu ryb przed komisją 
egzaminacyjną.

3. Aktualne zdjęcie.
4. Dowód wniesienia opłaty za wyda-

nie karty wędkarskiej.
5. Pełnomocnictwo – w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika (ory-
ginał lub urzędowo poświadczony 
odpis) wraz z dowodem uiszczenia 
opłaty skarbowej.

Gdzie wędkować 
w naszym powiecie?
Podstawową organizacją zrzesza-
jącą amatorów wędkarstwa w Pol-
sce jest Polski Związek Wędkarski. 
Do jego zadań należy m.in. prze-
prowadzanie egzaminów na karty 
wędkarskie. Związek podzielony jest 
na kilkadziesiąt okręgów, a te – na 
koła wędkarskie. Na terenie powiatu 
wodzisławskiego funkcjonuje 6 kół:
• Koło nr 46 PZW Radlin,
• Koło nr 50 PZW Rydułtowy,
• Koło nr 62 PZW w Wodzisławiu Śl. 

(Szachta),
• Koło nr 110 PZW w Wodzisławiu 

Śl. (1 Maja),
• Koło nr 111 PZW Olza,

• Koło nr 126 PZW Odra.
Teren powiatu wodzisławskiego 
jest rajem dla miłośników wędkar-
stwa. Liczne rzeczki i rzeki, w tym 
Odra i Olza, meandry, starorzecza 
oraz stawy powodują, że miejsc do 
wędkowania jest bez liku. Samych 
tylko łowisk Polskiego Związku Węd-
karskiego jest na naszym terenie 11 
o łącznej powierzchni ponad 300 ha. 
Największe to łowisko 601 Niebo-
czowy (82ha), łowisko 008 Buków 
(87ha na terenie polderu), łowisko 
007 Odra 1 III (43 ha) i łowisko 670 
Buków (39ha na terenie dawnej wsi 
Kamień). Zbiorniki, na których można 
wędkować znajdują się jednak rów-
nież nierzadko w centrach miast. 
Takim jest Szachta w Wodzisławiu 
Śl. (1,1ha) i łowisko 631 Zawalisko 
w Rydułtowach (1 ha).
Do tego należy dodać kilkanaście 
prywatnych łowisk, w których by 
wędkować wystarczy wykupić licencję 
od właściciela. Nie potrzebna jest 
nawet karta wędkarska. Zatem „na 
ryby” i połamania kijów…
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Zaszczep się w naszych punktach
Zachęcamy do rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 w punktach w szpitalu w Wodzisławiu Śl. i Ryduł-
towach. Rejestracji można dokonać w prosty i szybki sposób, dzwoniąc bezpośrednio na numery telefonów 
do punktów. W czerwcu szczepienia odbywają się preparatami firmy Pfizer. 

Punkt Szczepień Populacyjnych
w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim (ul. 26 Marca 51) 

zarejestruj się na szczepienie 
PRZECIWKO COVID-19

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 14.00

Tel. 533 915 924,  535 339 628
Rejestracja po godz. 14:00 i w weekendy mailowo na adres: 

szczepienia@powiatwodzislawski.pl 

 << wyślij mailem swój numer telefonu - ODDZWONIMY >> 

zarejestruj się na szczepienie 
PRZECIWKO COVID-19

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9.00 do 14.00

Rejestracja po godz. 14:00 i w weekendy mailowo na adres: 
szczepienia@powiatwodzislawski.pl 

 << wyślij mailem swój numer telefonu - ODDZWONIMY >> 

Punkt Szczepień Powszechnych
w Szpitalu w Rydułtowach (ul. Plebiscytowa 47) 

Tel. 783 497 477,  783 518 632

Punkt Szczepień Populacyjnych
w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim (ul. 26 Marca 51) 

zarejestruj się na szczepienie 
PRZECIWKO COVID-19

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 14.00

Tel. 533 915 924,  535 339 628
Rejestracja po godz. 14:00 i w weekendy mailowo na adres: 

szczepienia@powiatwodzislawski.pl 

 << wyślij mailem swój numer telefonu - ODDZWONIMY >> 

zarejestruj się na szczepienie 
PRZECIWKO COVID-19

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9.00 do 14.00

Rejestracja po godz. 14:00 i w weekendy mailowo na adres: 
szczepienia@powiatwodzislawski.pl 

 << wyślij mailem swój numer telefonu - ODDZWONIMY >> 

Punkt Szczepień Powszechnych
w Szpitalu w Rydułtowach (ul. Plebiscytowa 47) 

Tel. 783 497 477,  783 518 632


