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Festiwalowy początek wakacji
Ponad 700 artystów z lokalnych ośrodków kultury, kilkadziesiąt stoisk i stanowisk prezentujących różnego 
rodzaju rzemiosło, pokazy taneczne, popisy wokalne i muzyczne, spotkania z pisarzami, biesiada ze śląskimi 
hitami, dziesiątki animacji dla dzieci, koncert operetkowy, zawody wędkarskie, a nawet „regaty” wioślarskie 
w rynkowej fontannie – te i wiele innych atrakcji przygotowało w pierwszy weekend wakacji dla mieszkańców 
powiatu Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z ośrodkami kultury, sportu i rekreacji 
z 9 miast i gmin powiatu. Wszystko w ramach Festiwalu Górnej Odry 2021, który po raz pierwszy zawitał na 
wodzisławską ziemię.

Otwarcia Festiwalu dokonał starosta Leszek Bizoń 
wspólnie z wicemarszałkiem województwa śląskiego 
Wojciechem Kałużą. Towarzyszyli im m.in. parlamenta-
rzyści oraz samorządowcy ziemi wodzisławskiej. Sym-
bolicznym rozpoczęciem Festiwalu było wypuszczenie 
gołębi, które do Wodzisławia Śl. przywieźli członkowie 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 
w Rydułtowach i w Gaszowicach.
Przez dwa dni wodzisławski Rynek tętnił życiem, muzyką, 
tańcem i wyśmienitą zabawą, którą dla mieszkańców 
zapewnili:
• Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śl. – Oaza Aktywności,
• Muzeum w Wodzisławiu Śl.,
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzi-

sławiu Śl.,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum w Wodzi-

sławiu Śl.,
• Wodzisławskie Centrum Kultury,
• Rydułtowskie Centrum Kultury,
• Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie,
• Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie,
• Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie,
• Urząd Gminy Marklowice,
• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi,
• Gminne Centrum Kultury w Gorzycach,
• Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.
W ramach festiwalu w Wodzisławiu Śl. zorganizowany 
został m.in. Festiwal Kultury Powiatu Wodzisławskiego, 
Rodzinny Festyn Oazy Aktywności czy plażowanie z Radiem 
Silesia, które akurat w Wodzisławiu Śl. obchodziło swoje 
siódme urodziny. Nie zabrakło też aspektu edukacyjnego. 
Przez cały Festiwal podkreślano, jak cennym skarbem jest 
woda – zarówno ta płynąca korytem górnej Odry i jej 
dopływów, jak i ta, która na co dzień płynie z kranu. Przy-
pomniano o tym zwłaszcza na stoisku Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., którego prezes 
Marek Chrószcz na festiwalowej scenie wręczył nagrody 
uczestnikom konkursu zorganizowanego przez wodociągi.

Na festiwalowej scenie w Wodzisławiu Śl. wręczono też 
dwóm mieszkańcom powiatu odznaczenia państwowe. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Zdzisław 
Brochocki, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Wodzisławiu Śl., wieloletni honorowy 
dawca krwi, który ofiarował potrzebującym już 70l własnej 
krwi. Dekoracji medalem dokonał prezes Śląskiego Oddziału 
Okręgowego PCK Andrzej Kinasiewicz. Medalem za 
bohaterskie ratowanie życia czeskiego aktora Jana Tříski 
z nurtów Wełtawy odznaczony został z kolei Jarosław 
Ruda, górnik z KWK Rydułtowy. W imieniu Prezydenta RP 
dekoracji dokonał poseł Adam Gawęda.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, 
bez zaangażowania których organizacja tak dużej imprezy 
nie byłaby możliwa. Szczególne podziękowania składamy 
zwłaszcza pracownikom instytucji kultury powiatu wodzi-
sławskiego i ich kierownictwu: Tatianie Stopyrze (GCKSiT 
Godów), Bibiannie Dawid (GCK Gorzyce), Jarosławowi 
Wieczorkowi (GOKSiR Lubomia), Czesławie Somerlik (UG 
Marklowice), Rafałowi Jabłońskiemu (GOKiR Mszana), Mar-
kowi Hawlowi (MOK Pszów), Tomaszowi Milerowi (MOK 
Radlin), Janinie Chlebik-Turek (RCK Rydułtowy), Katarzynie 
Rokowskiej-Szyroki (WCK Wodzisław Śl.), Sławomirowi 
Kulpie (Muzeum Wodzisław Śl.), Ewie Wrożynie-Chałupskiej 
(MiPBP Wodzisław Śl.) i Bogdanowi Bojko (MOSiR Centrum 
Wodzisław Śl.).
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Śląskiego.



4

WIEŚCI POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO

Lipiec 2021

Zarząd Powiatu z wotum zaufania 
i absolutorium. Rekordowy rok dla powiatu

Podczas czerwcowej zdalnej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego radni podejmowali decyzje  m.in. 
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z wykonania budżetu, a także 
wotum zaufania. Głosowano również nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego powiatu za 2020 r.

Zanim odbyło się głosowanie nad udzieleniem abso-
lutorium z wykonania budżetu powiatu oraz zatwier-
dzeniem sprawozdania finansowego, powiatowi radni 
zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzi-
sławskiego. Obie opinie były pozytywne. Radni poznali 
też informację o stanie mienia Powiatu oraz raport 
z badania sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta. To dodatkowy wymóg wynikający z ustawy 
o finansach publicznych, a spowodowany tym, że liczba 
mieszkańców powiatu przekracza 150 tys. Radni dysku-
towali też nad „Raportem o stanie powiatu za 2020 r.” 
przygotowanym przez Zarząd Powiatu. Zaprezentował 
go starosta Leszek Bizoń.
W wyniku głosowania Rada Powiatu zdecydowała 
zarówno o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufa-
nia (24 głosów „za”), absolutorium (23 głosów „za”), jak 
i o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu 
(23 głosów „za”).
Starosta Leszek Bizoń, dziękując w imieniu Zarządu 
Powiatu za udzielone poparcie, podkreślił, że miniony 
rok nie był łatwym okresem.
– W coraz trudniejszych warunkach finansowych przyszło 
nam walczyć o utrzymanie prorozwojowego kursu naszego 
powiatu. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że to się udało. 
Przed nami, przed tą radą pozostaje wciąż wiele wyzwań 
i trudnych decyzji do podjęcia, wciąż w tych samych obsza-
rach, w obszarach, w których prym nadal wiodą: służba 
zdrowia, oświata oraz inwestycje drogowe. Jestem jednak 
przekonany, że działając wspólnie to jest zarząd powiatu 
i rada powiatu jesteśmy w stanie dla dobra mieszkańców 
powiatu przezwyciężyć większość trudności – wyraził 
nadzieję Leszek Bizoń.
Starosta podziękował również za współpracę przy reali-
zacji budżetu:
– Realizacja budżetu to wielka odpowiedzialność, zarówno 
dla zarządu i pracowników, ale też ciężka praca wielu osób. 
W tym miejscu dziękuję tym wszystkim z was, koleżanki 
i koledzy radni, którzy zdecydowali się w minionym roku 
na konstruktywną współpracę przy realizacji budżetu 
i realizacji jego prorozwojowych zadań. Niezależnie od 

opcji politycznej, barw czy też sympatii politycznych. 
Powiat Wodzisławski dysponuje kadrą zaangażowanych, 
ambitnych, dobrych fachowców, których codzienna praca 
przyczyniła się do sprawnego i prawidłowego wykonania 
budżetu za rok 2020.(…) Jestem przekonany, że z takim 
zespołem i przy współpracy z radą powiatu realizacja 
z kolei tegorocznego budżetu także będzie przebiegała 
prawidłowo, z korzyścią i dla dobra mieszkańców naszego 
powiatu.

Leszek Bizoń zwrócił się też do mieszkańców powiatu:
– Dziękuję najważniejszym osobom: mieszkańcom naszego 
powiatu, tym, którzy nam zaufali, tym, którzy codziennie 
patrzą nam na ręce, ale którzy też często dzielą się radą, 
podpowiadają czy zwracają uwagą. Nierzadko spotyka 
nas krytyka. Czasem zasłużona, czasem nie. Nic nie może 
jednak zmienić faktu, że wszystko, co robimy, robimy 
z myślą o i dla mieszkańców naszego powiatu. To była, 
jest i zawsze będzie dewiza tego zarządu. Interesują 
nas jedynie konkretne, wymierne i realne działania na 
rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu 
wodzisławskiego.
Miniony 2020 r. był w historii powiatu pod wieloma 
względami rekordowym. Rekordowe były wydatki 
inwestycyjne. Rekordowa była też wartość środków 
zewnętrznych pozyskanych przez Powiat. O ile w 2015 r. 
Powiat pozyskał ze środków zewnętrznych 20,6 mln zł, 
to w 2020 r. wartość ta była ponad dwukrotnie wyższa 
i wyniosła niespełna 47 mln zł. Wzrost – wręcz skokowy 
– zauważalny jest zwłaszcza w obszarze infrastruktury 
drogowej i transportu (z 4,4 mln zł w 2015 do 19,5 mln zł 
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Powiatowe szpitale wzbogacą się 
o nową karetkę

Warty ponad pół miliona złotych nowy ambulans marki renault wkrótce trafi do Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Samochód zastąpi 
wysłużoną karetkę z 2014 r.

Powiatowe szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach 
pozyskały 520 tys. zł w ramach projektu Ministerstwa 
Zdrowia pod nazwą „Realizacja zadań związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19” 
współfinansowanego przesz Unię Europejską w ramach 
PO Infrastruktura i Środowisko. Z tej kwoty 442 tys. zł 
pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, reszta to środki 
krajowe. Większość (pół miliona złotych) została przez 
nasze szpitale przeznaczona na zakup nowego ambu-
lansu. Na środki ochrony indywidualnej z kolei zostanie 
wydatkowane 20 tys. zł.
Nowa karetka trafi do Pogotowia Ratunkowego w PPZOZ 
jeszcze w lipcu.

37,4 mln zł – tyle wyniosły wydatki inwestycyjne 
Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.
58 mln zł – tyle wyniosły inwestycje Powiatu Wodzi-
sławskiego w l. 2019-2020.

82 182 693 zł – tyle wynoszą środki pozyskane 
przez Powiat Wodzisławski w l. 2019-2020 ze źródeł 
zewnętrznych.
46 958 412,30 zł – tyle wynoszą środki pozyskane przez 
Powiat Wodzisławski w 2020 r. ze źródeł zewnętrznych.

w 2020 r.) oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
(z 8,4 mln zł w 2015 r. do 16,6 mln zł w 2020 r.). W sumie 
tylko za dwa lata kadencji obecny Zarząd Powiatu 
pozyskał na rozwój dodatkowe 82 mln zł, z czego aż 
30,5 mln zł stanowiły środki pozyskane z projektów 
unijnych.

Rekordowe były też w 2020 r. nakłady inwestycyjne 
Powiatu Wodzisławskiego. W samym 2020 r. wyniosły 
one 37,4 mln, a rok wcześniej – 20,5 mln zł. Według 
planów na ten rok wydatki inwestycyjne mają osiągnąć 
poziom 27,4 mln zł.
Co ważne, ofensywie inwestycyjnej Powiatu towarzy-
szy sukcesywna reedukacja zadłużenia. O ile w latach 
2015-2018 Powiat zaciągnął ponad 36,6 mln zł zobo-
wiązań w postaci kredytów, pożyczek i obligacji, o tyle 
w l. 2019-2020 nowe zobowiązania wyniosły już tylko 

12 mln zł. Jednocześnie postępuje spłata zobowiązań 
zaciągniętych w latach poprzednich. W ciągu minio-
nych dwóch lat Powiat spłacił już 5 mln zaciągniętych 
kredytów i pożyczek.
Wszystko to powoduje, że w coraz mniejszym stopniu 
prorozwojowe inwestycje powiatu realizowane są na 
kredyt. O ile w latach 2015-2016 wydatki inwestycyjne 
powiatu w około jednej trzeciej były finansowane z kre-
dytów, a w 2017 r. – nawet w ponad połowie (56,32%), 
o tyle w 2019 r. już tylko w jednej czwartej, a w 2020 r. 
– niespełna jednej piątej (18,71%). Według planów na 
2021 r. odsetek ten zejdzie poniżej poziomu 10% i wynie-
sie ok. 7%, przy jednoczesnej dość wysokiej dynamice 
inwestycji (ok. 27,5 mln zł).
A wszystko to w wyjątkowo trudnym okresie dla finan-
sów samorządu spowodowanym wzrostem wydatków 
na walkę z covid-19.
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Remont Traugutta zmierza ku końcowi. 
Droga została otwarta dla ruchu

Po kilku miesiącach prac droga łącząca Pszów z Rydułtowami, 
tj. ul. Traugutta w Pszowie, została otwarta dla ruchu.

Wprawdzie na modernizowanym 
odcinku trwają jeszcze prace porząd-
kowe i wykończeniowe, ale droga jest 
już przejezdna dla wszystkich pojazdów.
– Bardzo się cieszę, że pomimo trudności 
związanych z różnymi instalacjami po 
KWK „Anna”, jakie w trakcie inwestycji były 
odkrywane, bo nie było ich na planach, 
udało się to zadanie doprowadzić do 
szczęśliwego końca. Wprawdzie pewne 
drobne rzeczy jeszcze są do zrobienia, ale 
postanowiliśmy nie czekać i zdecydowa-
liśmy o otwarciu drogi dla ruchu – mówi 

starosta Leszek Bizoń.
W ramach inwestycji wykonana została 
nowa konstrukcji drogi, przebudowane 
chodniki i kanalizacja deszczowa, wybu-
dowana ścieżka rowerowa, a także 
przebudowane skrzyżowanie z ul. Sikor-
skiego. Inwestycja zwiększy przepusto-
wość ruchu, poprawi warunki komuni-
kacyjne, podwyższy standardy ruchu, 
usprawni przepustowość komunikacji 
zbiorowej, a także podniesie poziom 
bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
zwłaszcza pieszych i rowerzystów.

Wartość inwestycji to ponad 3,6 mln zł, 
z czego 1,7 mln zł pochodzi z dota-
cji pozyskanej przez Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Resztę sfinansowały 
z własnych budżetów Powiat Wodzi-
sławski i Miasto Pszów.

Na Kraszewskiego bezpieczniej
Trwają prace drogowe wzdłuż ul. Kraszewskiego w Pszowie. To ostatni etap inwestycji, w ramach której 
powstanie chodnik i ścieżka rowerowa.

Zakres drugiego etapu inwestycji 
obejmuje budowę 400 m chodnika 
i 371 m ścieżki rowerowej. Wykonawcą 
jest wyłoniona w drodze przetargu 
firma Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika. 
Zadanie finansowane jest budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego i Miasta 
Pszów. Wartość umowna inwestycji 
to niespełna pół miliona złotych.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów przemieszcza-
jących się w rejonie ul. Kraszewskiego. 
Dzięki realizacji zadania chodnik 
i ścieżka rowerowa połączą Pszów 
z Radlinem. Pierwszy etap prac ukoń-
czono w 2019 r. Aktualnie trwające 
roboty budowlane mają zostać sfi-
nalizowane w wakacje.

Utrudnienia na Rydułtowskiej w Radlinie
Ruszyły prace związane z  budową kolejnego odcinka chodnika na ul. Rydułtowskiej w  Radlinie (do 
skrzyżowania z ul. G. Zapolskiej). W rejonie inwestycji wprowadzono ruch wahadłowy sterowany za pomocą 
sygnalizacji świetlnej.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji 
i chodnika. Jest kontynuacją rozpoczętej w ubiegłym 
roku budowy ciągu pieszego w kierunku Rydułtów. 
W ramach zadania zabudowano też dodatkowe wpusty 
uliczne wraz ze studniami rewizyjnymi oraz umocniono 
skarpę drogową. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 
230 tys. zł i został sfinansowany wspólnie przez Powiat 

Wodzisławski i Miasto Radlin.
Tegoroczne przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 
180 tys. zł, z czego ponad 90 tys. zł pochodzi z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jego wykonawcą 
jest firma MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz 
Ogrodowski z Rybnika. Przewidziany termin zakończenia 
robót to wrzesień.
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Ruszył nabór wniosków o stypendia 
dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształ-
cących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2021/2022, którzy podejmą 
pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Wnioski można składać do 20 września.

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubie-
gająca się o stypendium spełnia łącznie następujące 
kryteria:
a) jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia 

lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się 
na kierunku pielęgniarstwo,

b) nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przy-
znanie stypendium,

c) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie 
studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,

d) zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku 

pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego 
Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po 
zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż 
w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres 
nie krótszy niż 3 lata.

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.
Do wniosku należy załączyć:
a) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

Powiat ma nową radę rynku pracy
29 czerwca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniotwórczo-dorad-
czym starosty, skupiającym przedstawicieli wielu różnych 
instytucji rynku pracy. Do jej zadań należy
• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego 

i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
• ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu 

Pracy;
• opiniowanie sprawozdań z działalności powiatowego 

urzędu pracy;
• opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu 

Pracy dla samorządu powiatowego na finansowa-
nie programów dotyczących promocji zatrudnienia 
i finansowanie innych fakultatywnych zadań;

• wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków 
kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia 
w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

W radzie kadencji 2021-2025 zasiedli:
• Michalina Piechaczek – NSZZ Solidarność Region 

Śląsko-Dąbrowski,
• Jakub Jankowski – Forum Związków Zawodowych 

Województwa Śląskiego,
• Maria Tkocz – Rada OPZZ Województwa Śląskiego,
• Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl.,
• Paulina Gmyrek – Śląski Związek Pracodawców 

LEWIATAN,

• Bronisław Kostaniuk – Forum Firm z  siedzibą 
w Radlinie,

• Jerzy Waltar – Cech Rzemieślników i Innych Przedsię-
biorców w Wodzisławiu Śląskim,

• Jacek Pawelec – Śląska Izba Rolnicza,
• Gabriela Chromik – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 

z siedzibą w Radlinie,
• Marek Rybarz – przedstawiciel Komisji Samorządu 

oraz Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego,

• Katarzyna Zöllner-Solowska – naczelnik Wydziału 
Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim.

Członkowie rady zostali wybrani spośród osób, których 
kandydatury zgłaszano do końca kwietnia. W gronie 11 
członków rady, 4 osoby zasiadły w radzie rynku pracy po 
raz pierwszy. Powołania na nową kadencję wręczył staro-
sta Leszek Bizoń. Towarzyszyli mu: wicestarosta Tadeusz 
Skatuła (który z ramienia zarządu powiatu nadzoruje 
działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu 
Śl.) i Anna Słotwińska-Plewka (dyrektor PUP). Podczas 
spotkania członkowie rady wybrali ze swojego grona 
również przewodniczącą i wiceprzewodniczącą rady. 
Zostały nimi odpowiednio: Katarzyna Zöllner-Solowska 
i Michalina Piechaczek.



8

WIEŚCI POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO

Lipiec 2021

Pracodawco! 
Skorzystaj z dofinansowania do zatrudnienia!

Pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem lub przyjęciem na staż osobę bezrobotną, zakwali-
fikowaną do jednego z dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl., 
mogą ubiegać się o wsparcie finansowe związane z tym zatrudnieniem. Tego rodzaju działanie przynosi 
obustronne korzyści: pracodawcy mogą zminimalizować koszty związane z zatrudnieniem nowego pra-
cownika, a osoby bezrobotne mają w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim realizuje 
dwa projekty współfinansowane w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Pierwszy z nich „Zrób 
to z POWERem! ” dedykowany jest osobom młodym 
poniżej 30 roku życia i realizowany w ramach PO WER, 
drugi zaś „Praca szyta na miarę” przeznaczony jest dla 
osób powyżej 30 roku życia, finansowany w ramach 
RPO WSL. Projekty, oprócz tradycyjnego pośrednictwa 
pracy i poradnictwa zawodowego, stwarzają możliwość 
uzyskania w dłuższej perspektywie czasu korzystnego 
dofinansowania do następujących form zatrudnienia:
• prac interwencyjnych (pracodawcy lub przedsiębiorcy z 

tego tytułu otrzymają za okres 6 miesięcy łącznie kwotę 

7 200,00 zł zwrotu części kosztów poniesionych na wyna-
grodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne);

• bonów zatrudnieniowych (pracodawcy lub przedsię-
biorcy z tego tytułu otrzymają za okres 12 miesięcy 
łącznie kwotę 14 400,00 zł zwrotu części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubez-
pieczenia społeczne);

• staży (pracodawca ma możliwość nieodpłatnego 
przyuczenia kandydata do pracy przez 6 miesięcy).

Jeśli jesteś pracodawcą zainteresowanym zatrudnieniem 
lub przyjęciem na staż jedną z osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w projekcie zadzwoń lub napisz:
tel. 32 459 29 80. e-mail: sekretariat@pup-wodzislaw.pl

b) oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który 
złożył wniosek o przyznanie stypendium,

c) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów 
określonych w regulaminie studiów, urlopu macie-
rzyńskiego i rodzicielskiego,

d) zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na 
stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzi-
sławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 
dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem 
tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub 
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak 
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia 
studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Wniosek sporządzony zgodnie z określonym wzorem 
wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powia-
towym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski 
ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać 
pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiato-
wego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 20 września 
2021 r. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Wniosek 
o przyznanie stypendium. Nie otwierać.”.
Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie 
będą rozpatrywane.
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium 

w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. 
Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 złotych brutto 
miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną 
poinformowani pisemnie.
Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów 
w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy 
pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a stu-
dentem, określającej w szczególności:
a) warunki przyznania stypendium,
b) zasady wypłaty stypendium,
c) okoliczności powodujące utratę prawa do otrzymy-

wania przyznanego stypendium i obowiązek zwrotu 
kwoty stypendium pobranego przez studenta.

Regulamin przyznawania stypendium został określony 
w uchwale Nr XXII/222/2020 Rady Powiatu Wodzisław-
skiego z dnia 24 września 2020r. w sprawie stypendium 
przyznawanego studentom kształcącym się w szkole 
wyższej na kierunku pielęgniarstwo (dostępny w Biu-
letynie Informacji Publicznej).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim – numer telefonu: 32 453 99 74. 
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie 
www.powiatwodzislawski.pl.
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Znamy wyniki matury 
w powiecie wodzisławskim

Tegoroczny egzamin dojrzałości w sesji majowej zdało 76,96% abiturientów szkół ponadpodstawowych 
powiatu wodzisławskiego. To o 4,16% więcej niż średnia dla województwa. Na podium stanęła wodzisławska 
„Jedynka”, „Tischner” oraz „Budowlanka”.

Średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego 
w terminie głównym, czyli w sesji majowej w Polsce 
wyniósł 74,5%. Maturzyści z województwa śląskiego 
uzyskali średnią 72,8%.Tymczasem odsetek sukcesów 
maturalnych w powiecie wodzisławskim osiągnął poziom 
76,96%.
Najlepiej z egzaminem poradzili sobie abiturienci liceów 
ogólnokształcących. Najwyższy procent zdawalności osią-
gnęło w tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (94,51%), 

gdzie na 237 osób przystępujących do matury zdało 
224 abiturentów. Na drugim miejscu znalazł się Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim 
z wynikiem 89,05% – tam na 137 osób przystępujących 
do matury zdało 122. Trzecie miejsce na podium należy 
do Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 
gdzie procent zdawalności wynosi 85,03%. W tej szkole 
na 147 osób przystępujących do egzaminu zdało 125.
Szczegółowe wyniki z podziałem na poszczególne szkoły 
prezentujemy poniżej. 

Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 – lipiec

Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba 
absolwentów

Liczba 
osób, które 
przystąpiły

Liczba osób, 
które zdały

% 
zdawalność

Liczba osób 
do poprawki

Liczba osób, 
które nie 

zdały

1
I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. LO 237 237 224 94,51% 13 0

Razem 237 237 224 94,51% 13 0

2
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Wodzisławiu Śl.

LO 113 110 97 88,18% 9 4

Lic. Plast. 16 16 14 87,50% 1 1

OSSP 11 11 11 100,00% 0 0

Razem 140 137 122 89,05% 10 5

3
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich 

w Rydułtowach LO 56 56 31 55,36% 12 13

Razem 56 56 31 55,36% 12 13

4
Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Wodzisławiu Śl. T 151 136 87 63,97% 31 18

Razem 151 136 87 63,97% 31 18

5

Zespół Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śl. T 148 147 125 85,03% 19 3

LO 28 28 22 78,57% 4 2

Razem 176 175 147 84,00% 23 5

6
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. T 119 117 69 58,97% 33 15

Razem 119 117 69 58,97% 33 15

7
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach T 52 45 25 55,56% 10 10

Razem 52 45 25 55,56% 10 10

7
Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Pszowie T 0 0 0 0,00% 0 0

Razem 0 0 0 0,00% 0 0

Razem 931 903 705 78,07% 132 66

8
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.
LO dla 

Dorosłych 22 17 3 17,65% 5 9

Razem 22 17 3 17,65% 5 9

Razem 953 920 708 76,96% 137 75
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Dyskutowali o sprawach bibliotek
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl. odbyło się spotkanie przedstawicieli 
miejskich i  gminnych bibliotek publicznych z  terenu powiatu i  Biblioteki Śląskiej w  Katowicach. Na 
zaproszenie dyrektor wodzisławskiej biblioteki Ewy Wrożyny-Chałupskiej w spotkaniu wziął udział również 
starosta Leszek Bizoń oraz członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera.

Okazją był obchodzony w maju Dzień 
Bibliotekarza, którego z powodu 
obostrzeń przez dwa lata nie można 
było zorganizować. W tym czasie 
minęła też dwudziesta rocznica poro-
zumienia, na mocy którego Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu 
Śl. przejęła zadania biblioteki powiato-

wej. Bibliotekarze rozmawiali o proble-
mach w funkcjonowaniu ich placówek, 
prezentowali różne rozwiązania, które 
pozwoliły na udostępnianie zbiorów 
mieszkańcom, mimo wprowadzonych 
ograniczeń, a także dzielili się pomy-
słami, jak rozwijać działalność książnic 
w nowych warunkach.
Obecnie zdecydowana większość 
bibliotek publicznych w naszym 
powiecie umożliwia już czytelnikom 
bezpośredni dostęp do księgozbioru. 
W międzyczasie wypracowano jed-
nak wiele rozwiązań technicznych, 
jak książkomaty, wrzutnie itp., które 
mają być rozwijane na wypadek wpro-
wadzenia w przyszłości ograniczeń 
w obsłudze mieszkańców.

A biblioteki powiatu wodzisławskiego, 
w tym Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Wodzisławiu Śl., cieszą 
się bardzo dobrą opinią w regio-
nie. Podkreślała to dr Magdalena 
Madejska, kierownik działu instruk-
cyjno-metodycznego, która wraz ze 
Stanisławem Korfantym przybyła na 
spotkanie w Wodzisławiu Śl.
Wspólnie z gośćmi z Katowic bibliote-
karze powiatu wodzisławskiego oma-
wiali m.in. kwestię zakupu zbiorów 
bibliotecznych z dotacji Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, a także zakupu platformy 
legimi z budżetu obywatelskiego 
Województwa Śląskiego.

Z rodzinami zastępczymi o ich problemach
16 czerwca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – Oazie Aktywności odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu z  reprezentacją rodzin zastępczych. Okazją był Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony 30 maja. Z powodu obostrzeń spotkanie w takiej formule wówczas 
jednak nie było możliwe.

Starosta Leszek Bizoń podziękował przybyłym rodzicom 
zastępczym za ich poświęcenie oraz trudną i odpowie-
dzialną pracę. Zapewnił też o stałym wsparciu ze strony 
władz powiatu. Słowa szacunku i wdzięczności skierowała 
do rodzin również członkini zarządu etatowo odpowie-
dzialna za system polityki społecznej Krystyna Kuczera, 
a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły. Wspólnie wręczyli też 
symboliczne podziękowania, kwiaty i drobne upominki 
wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej. Szczególne gratulacje władze powiatu przekazały 
rodzicom świętującym 20 lat pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Był też tort i krótki program artystyczny 
w wykonaniu uczniów I LO w Wodzisławiu Śl. oraz 
pamiątkowe zdjęcie

Spotkanie było również okazją do podzielenia się przez 
rodziców swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi, 
a także do przedstawienia w szerszym gronie problemów, 
z jakimi rodziny się borykają.


