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Wodzisławska „Perła” ma już 20 lat!
Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA dokładnie 29 października świętował swoje dwudzieste urodziny. Z tej 
okazji w „Oazie Aktywności” w Wodzisławiu Śl. zorganizowano okolicznościową uroczystość. Wzięli w niej 
udział włodarze powiatu, szefowie powiatowych i gminnych instytucji pomocowych, a także przedstawiciel 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dokładnie 29 października 20001 r. Rada Powiatu Wodzisław-
skiego zdecydowała o  utworzeniu Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, później prze-
mianowanego na Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła”. Wodzi-
sławski ośrodek był jedną z  pierwszych tego typu placówek 
w województwie!

Jubileuszowe uroczystości rozłożono na cały tydzień, organizu-
jąc Tydzień Zdrowia Psychicznego, w ramach którego odbywały 
się m.in. warsztaty dla młodzieży dwóch wodzisławskich liceów 
poświęcone profilaktyce zdrowia psychicznego, w  tym zapo-
bieganiu stanom depresyjnym. Odrębne zajęcia skierowano do 
społeczności Ośrodka. Jej członkowie i  ich rodziny mogli wziąć 
udział w  grupie wsparcia, gdzie omówiony został temat roli 
rodziny w  procesie leczenia i  rehabilitacji osób w  kryzysie psy-
chicznym. Dodatkowo odbyło się okolicznościowe spotkanie dla 
wszystkich byłych i obecnych uczestników zajęć w „Perle”, pod-
czas którego mogli podzielić się swoimi przeżyciami, wspomnie-
niami i doświadczeniami związanymi z ośrodkiem.
Oficjalna część rocznicowych obchodów rozpoczęła się od mszy 
świętej w  kościele pw. Wniebowzięcia NMP w  Wodzisławiu Śl. 
Po  niej goście, a  byli wśród nich: starosta Leszek Bizoń, prze-
wodniczący rady powiatu Adam Krzyżak, członkowie zarządu 
powiatu wicestarosta Tadeusz Skatuła, resortowo odpowie-
dzialna za powiatową pomoc społeczną Krystyna Kuczera oraz 
Kornelia Newy, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych a  zarazem powiatowa radna Joanna 
Rduch-Kaszuba, dyrektor Wydziału Rodziny i  Polityki Społecz-
nej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach Marcin 
Chroszcz, szefowie powiatowych i  gminnych instytucji pomo-
cowych, emerytowani oraz obecni pracownicy „Perły, a także jej 
uczestnicy – udali się do  pobliskiej „Oazy Aktywności” na oko-
licznościową akademię.
W jej trakcie dyrektor ośrodka Karolina Końka przedstawiła pre-
zentację z  dwudziestu lat funkcjonowania „Perły”. Z  kolei tera-

peutka Anna Piguła-Cichy wprowadziła zebranych w  świat 
rodzajów terapii realizowanej w ośrodku. Uroczystość uświetnił 
również program artystyczny w  wykonaniu uczestników zajęć 
prowadzonych w  „Perle”. Nie zabrakło także elementów wspo-
mnień. Pewnego rodzaju świadectwem o  działalności ośrodka 
było wystąpienie jednej z jego absolwentek.
Były też życzenia i  gratulacje. Starosta Leszek Bizoń dzięko-
wał pracownicom „Perły” za zaangażowanie i służbę na rzecz 
drugiego człowieka. Dziękując za dobrze wykonaną pracę, 
stwierdził, że mamy w powiecie nie jedną perłę, a całą ich kolię, 
ponieważ każdy z  pracowników i  uczestników ośrodka sam 
jest perłą – niepowtarzalną, szczerą i mądrą. Przy okazji popro-
sił o więcej.

– Ośmielam się prosić o więcej, bo wszyscy wiemy, a Wy najlepiej, jak 
wiele zostało do zrobienia. I wiem, że ciągle się staracie, czego dowo-
dem jest chociażby najnowszy projekt „Perła Plus” i mijający Tydzień 
Zdrowia Psychicznego – podkreślał starosta.
Ciepłe słowa pod adresem ośrodka, jego personelu i  klientów 
skierowała również resortowa „szefowa” powiatowej pomocy 
społecznej Krystyna Kuczera, dyrektor Wydziału Rodziny i  Poli-
tyki Społecznej w  Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Marcin 
Chroszcz, przybyli na uroczystość reprezentanci powiatowych 
i  gminnych instytucji pomocowych z  Ireną Obiegły, dyrekto-
rem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 
na czele, a także przebywająca obecnie na emeryturze pierwsza 
dyrektor „Perły” Renata Hernik. Organizatorki spotkania zasko-
czyły gości upominkami w  postaci specjalnie wydanego na tę 
okazję albumu, ilustrującego dokonania uczestników zajęć tera-
peutycznych prowadzonych w ośrodku w ciągu minionych dwu-
dziestu lat. Nie  mogło również zabraknąć jubileuszowej księgi 
pamiątkowej, gromkiego „sto lat” oraz urodzinowego tortu, 
a wszystko to w otoczeniu prac wykonanych na przestrzeni lat 
przez podopiecznych wodzisławskiej „Perły”.
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– Przygotowaliśmy wyprawę w  celu zdobycia szczytu 3K: Karierę, 
Kompetencje i Kreatywność, w której wzięła udział młodzież ucząca 
się w szkołach podstawowych – planująca swoją dalszą edukację, jak 
i  młodzież ucząca się w  szkołach ponadpodstawowych, szukająca 
swojego miejsca na rynku pracy – tłumaczy Angelika Krzywodajć.
Jaką szkołę wybrać? Czym zajmować się w przyszłości? W jaki spo-
sób kierować swoją karierą? Co zrobić, żeby wkroczyć na rynek 
pracy wyposażony w  wiedzę i  umiejętności dostosowane do 
rynku i  wymogów pracodawców? Na te i  inne pytania doradcy 
zawodowi PUP starali się odpowiedzieć podczas spotkań grupo-
wych oraz konsultacji indywidualnych z uczniami. – Dzięki temu, że 
łączyliśmy się z uczestnikami wyprawy online, mogliśmy dotrzeć do 
tak licznego grona odbiorców – mówi Krzywodajć.
W  spotkaniach wzięło udział aż 370 uczniów szkół podstawo-
wych i  ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego. Oferta 
PUP spotkała się z największym zainteresowaniem wśród uczniów 
ostatnich klas szkół podstawowych, którzy stoją przed ważnym 
wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Duże zainteresowanie uczniów doradztwem zawodowym skło-
niło wodzisławski Powiatowy Urząd Pracy do uruchomienia 
nowej inicjatywy, mającej wspomagać młodych ludzi w  plano-
waniu ich ścieżki zawodowej. – Obserwując ciągle zmieniający się 
rynek pracy, widzimy, że działania związane z  planowaniem swojej 
przyszłości muszą być świadome, przemyślane i  elastyczne. Bardzo 
ważne jest, aby doradcy zawodowi wspólnie z nauczycielami i rodzi-
cami wspierali młodzież w podejmowaniu dobrych decyzji edukacyj-

nych i zawodowych oraz przygotowywali do wejścia na rynek pracy. 
Ta świadomość oraz duże zainteresowanie szkół ofertą poradnic-
twa zawodowego skłoniła nas do wprowadzenia nowych rozwiązań 
w  celu integracji doradców zawodowych powiatu wodzisławskiego 
i utworzenia w nadchodzącym roku Fabryki Rozwoju Zawodowego 
Powiatu Wodzisławskiego. Chcemy wykorzystać lokalne zasoby 
poradnictwa zawodowego, aby wspierać uczniów w  ich rozwoju, 
budowaniu kariery oraz osiąganiu sukcesu – deklaruje dyrektor PUP 
Anna Słotwińska – Plewka.

PUP Wodzisław Śl. podsumował 
Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowy Urząd Pracy w  Wodzisławiu Śl. aktywnie włączył się w  coroczną akcję Stowarzyszenia 
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, która w tym roku realizowana była od 18 
do 22 października pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. W przygotowanych 
zajęciach udział wzięło niemal 400 młodych ludzi.

Ruszyła Perła+
Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim rozpoczął realizację unijnego projektu, którego 
celem jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt skierowany jest do 15 osób z  niepełnosprawnościami, 
przewlekle chorych psychicznie – klientów Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia PERŁA w  Wodzisławiu Śl. oraz osób z  ich otocznia, tj. 
rodzin, przyjaciół, sąsiadów. Głównym założeniem projektu jest 
zapewnienie uczestnikom warunków do wzrostu ich samodziel-
ności społecznej oraz ekonomicznej, poprawa zdolności adapta-
cyjnych do zmieniającej się rzeczywistości oraz lepsze wykorzysta-
nie własnych możliwości.
Projekt przewiduje realizację wielu elementów, dzięki którym 
uczestnicy będą mogli poczuć się pewniej w swoim środowisku. 
Między innymi zaplanowano zajęcia z zakresu hortiterapii (oddzia-
ływania terapeutyczne wynikające z kontaktu z przyrodą), treningi 
kulinarne, zajęcia sportowo-rekreacyjne czy spotkania z doradcą 
zawodowym. Będzie również terapia poprzez sztukę, spotkania 
integracyjno-rekreacyjne czy grupa wsparcia dla rodzin.
Nie zapomniano także o  osobach, które na co dzień wspierają 
klientów „Perły”, czyli zatrudnionych w ośrodku terapeutów. Dzięki 
projektowi będą mogli oni skorzystać z dodatkowego szkolenia.
Działania projektowe stanowić będą uzupełnienie i  rozsze-
rzenie codziennej działalności POW „Perła”. Projekt realizo-
wany będzie do 31 grudnia 2022r. Całkowita wartość to ponad 
105 tys. zł, z czego aż 93% stanowią środki pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych.
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W szpitalu w Wodzisławiu Śl. wrócił 
oddział covidowy

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej 
w kraju decyzją Wojewody Śląskiego od 16 listopa-
da w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. wznowił działal-
ność oddział leczący pacjentów chorych na covid-19.

Oddział liczy 22 łóżka, w tym 3 respiratorowe z kardiomonitorem 
oraz  możliwością prowadzenia tlenoterapii i  wentylacji mecha-
nicznej. Inaczej jednak niż przy poprzedniej fali covid, z uwagi na 
niedobór łóżek internistycznych w regionie spowodowany zawie-
szeniem oddziałów wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym nr  3 w  Rybniku oraz  wstrzymaniem do odwoła-
nia przyjęć na jeden z oddziałów interny w Szpitalu Rejonowym 
w Raciborzu, działalność oddziału wewnętrznego w Rydułtowach 
ma zostać utrzymana.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Rymera 
w Radlinie

15 listopada 2021 r. rozpoczęły się prace na ulicy 
Rymera w  Radlinie. Droga powiatowa nr  5028S 
zostanie przebudowana na odcinku od posesji 180 
do posesji nr 248.

Roboty prowadzone są z  wykorzystaniem wahadłowej sygnali-
zacji świetlnej. Za prawidłowe wykonanie prac odpowiada firma 
wyłoniona w  trakcie przetargu tj.  Eurovia Polska SA z  Kobierzyc. 
Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej na łącz-
nej długości 760 mb. Koszt zadania wynosi 575 tys. zł i zostanie sfi-
nansowany ze środków własnych powiatu i gminy.

700 tys. zł na nowy sprzęt 
dla powiatowych szpitali

Zarząd i Rada Powiatu Wodzisławskiego pozytywnie rozpa-
trzyły wniosek dyrektora Powiatowego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
w sprawie kolejnego w tym roku wsparcia. Wkrótce powia-
towe szpitale wzbogacą się o nowoczesny aparat do ultra-
sonografii, a także nowy aparat do badań rentgenowskich.

– U  podstaw decyzji zarządu powiatu legła nie najlepsza sytuacja 
finansowa naszych szpitali. Finansowanie świadczeń medycznych 
na  niewystarczającym poziomie od lat stwarza problemy z  utrzy-
maniem płynności finansowej PPZOZ. Jako powiat robimy, co tylko 
możemy, by wesprzeć nasze szpitale, bo tylko w ten sposób możemy 
zapewnić opiekę medyczną dla mieszkańców powiatu – tłumaczy 
starosta Leszek Bizoń.
Decyzja w sprawie nowego aparatu usg została podjęta już w paź-
dzierniku. Urządzenie zastąpi aparat z Oddziału Neurologicznego 
z Pododdziałem Udarowym, który uległ awarii i jego naprawa ze 

względu na wiek jest nieracjonalna. Powiat zabezpieczył na kupno 
nowego urządzenia 250 tys. zł. Z kolei 450 tys. zł władze powiatu 
chcą przekazać PPZOZ na wymianę aparatu do zdjęć rentge-
nowskich, jaki jest używany w  Zespole Poradni Specjalistycz-
nych w Wodzisławiu Śl. W tym przypadku mamy do czynienia ze 
sprzętem wysłużonym, trzydziestoletnim, który w ostatnim okre-
sie jest również coraz bardziej awaryjny. Aparat rtg jest zaś nie-
zbędny do diagnostyki osób, które zachorowały na covid-19 i tzw. 
ozdrowieńców.
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Były konsultacje z pasażerami, 
są zmiany w rozkładzie

5 grudnia weszła w życie korekta rozkładu jazdy Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej, tj. dziesięciu 
linii autobusowych uruchomionych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., a obsługiwanych przez 
PKS w Raciborzu. Zmiana rozkładu to w dużej mierze efekt konsultacji z pasażerami.

Powiat uhonorowany przez 
Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej

16 listopada w  gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość 
rozstrzygnięcia Rankingu Gmin Województwa Śląskiego, ogłoszonego 
przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana 
Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Z okazji 
jubileuszu 30-lecia Ośrodka wręczono też zaledwie kilku samorządom 
honorowe tytuły Liderów Edukacji Samorządowej. Wśród wyróżnionych 
znalazło się Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Przypomnijmy, konsultacje nad zmianami 
rozkładu jazdy Wodzisławskiej Komuni-
kacji Powiatowej trwały od października. 
Znaczną część uwag pasażerów udało się 
uwzględnić. Zmiany zgłoszone przez miesz-
kańców, które weszły w życie od 5 grudnia 
2021 r. prezentują się następująco:
• Linia 31 Wodzisław Śl. – Lubomia: 
Bardziej pojemny autobus do Wodzi-
sławia Śl., odjazd z  Lubomi o  godz. 7:03; 
Nowy kurs z przystanku „Lubomia Mickie-
wicza Las” w kierunku Wodzisławia Śl. (przy-
stanek na ul. Matuszczyka) o godz. 8:23;
• Linia 32 Wodzisław Śl. – Uchylsko: 
kursy z Wodzisławia Śl. w kierunku Uchyl-
ska w  dogodniejszym czasie po zajęciach 
szkolnych, tj. o godz. 15:25 i 16:25;
• Linia 33 Wodzisław Śl. – Chałupki: wydłu-
żenie linii do przystanku „Wodzisław Śl. ul. 
Matuszczyka” (kurs o  6:52 z  Chałupek, tj. 
o 5 minut później w stosunku do obecnego 
rozkładu) oraz kursów z  Odry do dworca 
PKP w Wodzisławiu Śl. o godz. 6:05 i 8:05; 
Kurs powrotny z  przystanku przy ul. 
Matuszczyka o godz. 15:10;
• Linia 34 Wodzisław Śl. – Bluszczów: bar-
dziej pojemne autobusy w kierunku Blusz-

czowa – odjazdy o godz. 12:50 i 14:25;
• Linia 36 Wodzisław Śl. – Jastrzębie-Zdrój 
przez Czyżowice, Gołkowice i Skrbeńsko: 
zmiana powodująca lepsze dostosowa-
nie rozkładu do godzin zakończenia zajęć 
w szkołach w Wodzisławiu Śl., tzn. zmiana 
godzin odjazdu autobusów z przystanków 
przy ul. Matuszczyka (13:20, 14:20, 15:05, 
15:55) oraz na dworcu PKP w Wodzisławiu 
Śl. (13:27, 14:27, 15:12, 15:27, 16:02, 16:32);
• Linia 37 Wodzisław Śl. – Skrzyszów: 
zmiana powodująca lepsze dostosowa-
nie rozkładu do godzin zakończenia zajęć 
w szkołach w Wodzisławiu Śl., tzn. zmiana 
godzin odjazdu autobusów z Wodzisławia 
Śl. w  kierunku Skrzyszowa na godz. 16:05 
(tj. później o 30 minut w stosunku do obec-
nego rozkładu);
• Linia 38 Wodzisław Śl. – Gołkowice 
przez Krostoszowice, Skrzyszów, Godów: 
wydłużenie kursu o  godz. 20:20 do przy-
stanku „Gołkowice Celna” (obecnie do 
„Godów, 1 Maja/Dworcowa”);
• Linia 40 Wodzisław Śl. – Racibórz 
przez Czyżowice, Nieboczowy i  Lubo-
mię: wszystkie kursy w  kierunku Racibo-
rza będą obsługiwać przystanek „Lubomia 

Mickiewicza Las”;
Dodatkowo, z powodu zatorów drogowych 
w Raciborzu powodowanych przez roboty 
drogowe w tym mieście, na liniach 40 i 41 
dokonano zmian godzin odjazdów niektó-
rych porannych i popołudniowych kursów. 
Starostwo planuje również wprowadzenie 
zmian – niezależnie od tych, które wpro-
wadzono na wniosek pasażerów (wymie-
nionych wyżej) – także na innych liniach. 
Z  tego powodu prosimy o zapoznanie się 
ze zmianami na stronie: https://rozklady.
powiatwodzislawski.pl/

Wodzisławskie Starostwo było jedynym 
spośród urzędów powiatowych uho-
norowanych przez Ośrodek honorową 
„Walerką”, jak potocznie określa się wyróż-
nienie przyznawane przez katowicki Ośro-
dek Kształcenia Samorządu Terytorialnego 
im. Waleriana Pańki. Statuetkę i  pamiąt-
kowy dyplom odebrał sekretarz powiatu 
Michał Lorek. Wśród innych laureatów zna-

leźli się Urząd Miasta w Sosnowcu (miasto 
na prawach powiatu), Urząd Miasta w Raci-
borzu (gmina miejska) oraz Urząd Gminy 
Gierałtowice (gmina wiejska).
Ośrodek Kształcenia Samorządu Teryto-
rialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej działa od 1990 
roku. Od początku istnienia realizuje pod-
stawową misję Fundacji, wspierając mery-

torycznie i  organizacyjnie samorządy 
województwa katowickiego i częstochow-
skiego, a  później śląskiego. Poprzez szko-
lenia, seminaria, warsztaty, konferencje, 
działalność doradczą i  ekspercką stara się 
podnosić kwalifikacje pracowników admi-
nistracji samorządowej.
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W  styczniu 2021  r. rozpoczęła się realizacja unijnego projektu Powiatu Wodzisławskiego 
pod nazwą „Przystań piecza”. Powiat otrzymał prawie pół miliona złotych wsparcia na 

działania, mające wesprzeć rozwój najbardziej przyjaznych form pieczy zastępczej. Utworzona 
została m.in. nowa mała placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której została przeniesiona 
część podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w  Gorzyczkach. Wsparciem i  szkoleniami 
objęto też osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, a także samych wychowanków pieczy. 
Celem jest zapewnienie jak najlepszej opieki, a także wsparcie młodzieży z pieczy w jak najpeł-
niejszym starcie w dorosłe życie.

Na początku 2021  r. do ośrodków zdrowia w  Wodzisławiu Śl., które szczepiły seniorów przeciw 
covid-19, trafiły specjalne odblaski przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 
Rozdawano je osobom starszym w ramach pilotażowej akcji poprawy bezpieczeństwa seniorów na 
drogach. Starostwo przygotowało ponad tysiąc breloków z diodami led i fluorescencyjnych odbla-
sków z praktycznym zapięciem.

Powiat pomaga rodzinom 
w kryzysie

Do powiatowych szpitali 
trafił nowoczesny sprzęt

Bez odblasku po zmroku 
– ani kroku!

Ruszyły szczepienia 
przeciw covid-19

Nowa publikacja 
o powiecie

Dzięki osobistym staraniom starosty Leszka Bizonia w styczniu 2021 r. Powiatowy Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., który zarządza powiatowymi 

szpitalami wzbogacił się o nowoczesny sprzęt zakupiony z darowizny w wysokości 500 tys. zł 
przekazanej przez firmę EKO-OKNA SA w Kornicach.
Nasze szpitale otrzymały nowoczesny mobilny aparat RTG oraz specjalistyczny stół, 
które pozwalają na poprawę jakości udzielanych świadczeń z  zakresu chirurgii urazowo 
– ortopedycznej.

TAK MINĄŁ 
2021ROK

Z  końcem stycznia rozpoczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19. Początkowo 
zaszczepić się mogli najstarsi członkowie naszego społeczeństwa i osoby ciężko chore. Póź-

niej programem szczepień objęto kolejne grupy mieszkańców naszego kraju.

Na początku roku do dystrybucji trafił nowy album o  powiecie wodzisławskim. Publika-
cja pod tytułem „Powiat wodzisławski – wyjątkowe miejsce” powstała przy współ-

pracy z  urzędami miast i  gmin, ośrodkami kultury i  innymi instytucjami z  całego powiatu 
wodzisławskiego.
Album nie jest typowym przewodnikiem czy kompendium wiedzy o powiecie wodzisławskim. 
To raczej próba pokazania jak różnorodna to kraina i  jak wiele ma do zaoferowania swoim 
mieszkańcom oraz tym wszystkim, którzy trafią do nas w poszukiwaniu nowych, ciekawych 
miejsc, ludzi, doznań i smaków. Zawarte w niej informacje, a zwłaszcza piękne, kolorowe zdję-
cia, pozwolą na nowo odkryć uroki naszej ziemi wodzisławskiej i staną się inspiracją do rodzin-
nych wycieczek we wskazane w albumie miejsca.
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W lutym obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji Powiatowy Ośro-
dek Wsparcia PERŁA przygotował dla młodzieży szkół ponadpodstawowych akcję infor-

macyjną wskazującą na objawy tej choroby. Nie zapomniano jednak również o podopiecznych 
Ośrodka i ich rodzinach, dla których przygotowano warsztat pt. „Ja i mój smutek”. Kontynuacją 
akcji były Dni zdrowia psychicznego zorganizowane przez Ośrodek jesienią, a  także kampa-
nia przeciw samobójstwom młodych ludzi podjęta przez wodzisławskie Centrum Aktywno-
ści Społecznej.

Kampania przeciw depresji nastolatków

W  marcu 2021  r. podczas kolejnej fali pandemii wirusa SARS-CoV-2 powiększony został 
oddział leczący pacjentów chorujących na covid-19 uruchomiony w wodzisławskim szpi-

talu jesienią 2020 r. Nasz szpital zwiększył liczbę miejsc do 25, w tym 3 respiratorowe z kardio-
monitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. W marcu 
PPZOZ uruchomił też jedyny w subregionie mobilny punkt szczepień dla pacjentów, którzy nie 
mogli samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Oddział covidowy 
został powiększony

Z końcem marca do Starostwa dotarła bardzo dobra informacja, że Szpital w Wodzisławiu Śl. 
otrzyma 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dostosowanie do dzia-

łalności medycznej wolnostojącego budynku dawnego Oddziału Internistycznego (wewnętrz-
nego) w Wodzisławiu Śl. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie robót budow-
lanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz gazów medycznych.

W  związku z  epidemią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu Śl. wspól-
nie z Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

z siedzibą w Wodzisławiu Śl. zapewniły całodobowe wsparcie psychologiczne wszystkim oso-
bom go potrzebującym.
Przez cały okres zaostrzenia pandemii powiatowe instytucje świadczyły wsparcie psycholo-
giczne, prawne i pedagogiczne. Z psychologiem, terapeutami oraz radcą prawnym można było 
porozmawiać telefonicznie lub przez komunikator Skype.
W trybie zdalnym funkcjonowały również punkty nieopłatnych porad prawnych i obywatel-
skich uruchomione przez starostwo.

Całodobowe wsparcie 
psychologiczne i prawne 
w powiatowych instytucjach

Na początku kwietnia starosta Leszek Bizoń wspólnie z członkinią zarządu powiatu Kry-
styną Kuczerą oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 

Ireną Obiegły symbolicznie „uruchomili” powstałą przy PCPR lodówkę społeczną. Dokonali 
tego poprzez zapełnienie jej produktami spożywczymi. W ten sposób zwrócono się do miesz-
kańców powiatu o podzielenie się żywnością z osobami w trudniejszej sytuacji życiowej czy 
finansowej.
Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem, dzięki czemu z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj.

Przy PCPR powstała 
Jadłodzielnia

W kwietniu Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w porozumieniu z Powiatowym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. podjął decyzję o utworze-

niu Punktu Szczepień Powszechnych w Rydułtowach.
Z kolei z końcem miesiąca został uruchomiony punkt szczepień przy szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.

Powiat uruchomił 
dwa punkty szczepień 
przeciw covid-19

5 mln na modernizację 
interny w Wodzisławiu Śl.
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Panująca pandemia COVID-19 nie miała większego wpływu na pracę Biura Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w naszym powiecie. W 2020 roku udzielono 1722 porad i infor-

macji prawnych z  zakresu prawa konsumenckiego oraz odnotowano 168 spraw pisemnych. 
Zdecydowana większość udzielonych porad dotyczyła reklamacji towarów, szczególnie urzą-
dzeń RTV i AGD, telefonów oraz sprzętu komputerowego, mebli, okien, drzwi, odzieży i obu-
wia. Udzielano też pomocy w  reklamacjach usług  m.in. telekomunikacyjnych, remontowo-
-budowlanych i turystycznych.

Z końcem kwietnia do Starostwa dotarła bardzo dobra informacja, że Powiat Wodzisławski 
pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Radlińskiej w Wodzisła-

wiu Śl. ponad 2,8 mln zł. Remontem, który ruszył wczesną jesienią, został objęty ponad osiem-
setmetrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul Kokoszycką. Fragment 
od ul. Kokoszyckiej do ronda św. Floriana został zmodernizowany już wcześniej.
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 aktywnymi oraz zabudowa 
nowych odcinków chodnika).

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów podsumował 
rok pracy

W Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 164 (naprzeciwko 
szpitala), w miejscu byłej apteki dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-

wotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. uruchomiła sklep medyczny. To uzupełnienie dotych-
czasowej oferty oraz wyjście naprzeciw potrzebom pacjentów i ich rodzin. Sklep znajduje się na 
wysokim parterze Zespołu Poradni Specjalistycznych. Dojść do niego można zarówno od strony 
ulicy, jak i od strony rejestracji w Zespole Poradni.
Punkt oferuje sprzęt ortopedyczny (ortezy, stabilizatory, 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 znajdą się przedmioty zarówno 
z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i bez.

Powiatowe szpitale 
uruchomiły sklep medyczny

Radlińska w Wodzisławiu Śl. 
do przebudowy

W ostatnich dniach kwietnia wznowiona została działalność Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych z  Pododdziałem Geriatrycznym – Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego 

w Rydułtowach. Działalność oddziału została zawieszona z końcem października 2020 r. w celu 
zabezpieczenia obsady medycznej dla oddziału leczącego pacjentów chorych na covid-19, 
który PPZOZ zobowiązany został utworzyć decyzją Wojewody Śląskiego. Szpital w  Rydułto-
wach nadal udziela też świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz na Oddziale 
Rehabilitacyjnym.

„Interna” w Rydułtowach 
wznowiła działalność

Powiat nawiedziła powódź 
błyskawiczna

Majowa pogoda nas nie rozpieszczała. Kilka dni z  ulewami spowodowało, że 
zalane zostały drogi, budynki mieszkalne, obiekty produkcyjne, samochody 

oraz infrastruktura sportowa. W związku z trudną sytuacją hydrologiczno-meteoro-
logiczną starosta Leszek Bizoń zwołał w trybie pilnym sztab kryzysowy i ogłosił na 
terenie powiatu alarm przeciwpowodziowy. Do usuwania zdarzeń zadysponowane 
zostały wszystkie siły i środki, również spoza powiatu. W terenie działało kilkadzie-
siąt zastępów, łącznie kilkuset strażaków z Komendy Powiatowej PSP, jak i  jedno-
stek ochotniczych. Usuwanie niektórych szkód spowodowanych przez błyskawiczną 
powódź trwało jednak przez cały rok.
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Starostwo pomagało odzyskać 
tablice rejestracyjne stracone 
w czasie powodzi

W majowej błyskawicznej powodzi ucierpiało wiele pojazdów, a portale społecznościowe 
pełne były ogłoszeń o utracie lub odnalezieniu tablic rejestracyjnych pojazdów. Wycho-

dząc naprzeciw mieszkańcom, Starostwo uruchomiło w  Wydziale Komunikacji i  Transportu 
punkt, do którego można było oddać znalezione tablice. Dzięki informacjom w bazach danych 
wydziału wielu posiadaczom pojazdów udało się tablice zwrócić. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy włączyli się w akcję pomocy poszkodowanym

W maju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. po raz kolejny urucho-
miło nabór wniosków o  asystentów dla osób z  I  lub II grupą niepełnosprawności (sto-

pień znaczny lub umiarkowany). Równocześnie poszukiwane były osoby, które odpłatnie taką 
funkcję chciały pełnić. Nabór beneficjentów, jak i osób świadczących pomoc prowadzony był 
w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”.

Powiat zapewnił osobom 
z niepełnosprawnością 
asystentów

W powiecie odbyły się 
wojewódzkie obchody Dnia 
Strażaka

21 maja na dziedzińcu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu 
Śl. odbyły się po raz pierwszy w naszym powiecie wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. 

Wodzisławscy strażacy otrzymali też sztandar ufundowany przez komitet społeczny, w skład 
którego wszedł m.in. starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła.
Po raz pierwszy też w mieście powiatowym odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski 
tegorocznych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Z okazji uroczystości do Wodzisławia Śl. przybył m.in. zastępca komendanta głównego PSP, 
członkowie rządu, parlamentarzyści, wojewoda śląski oraz samorządowcy.

Zarząd i Rada Powiatu Wodzisławskiego podjęły decyzję o przeznaczeniu z budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego kwoty 350 tys. zł na zakup dwóch wozów strażackich dla Komendy Powia-

towej 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.

Powiat dofinansował zakup 
2 nowych wozów bojowych 
dla strażaków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji 
programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Funduszu Solidar-

nościowego. Celem programu jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabi-
litacji lub dietetyki. Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnej odpłatności za usługi świadczone 
w ramach opieki wytchnieniowej.

Kolejne środki pozyskane 
na inwestycje drogowe

Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. pozyskały w końcu 
maja 700 tys. zł z Ministerstwa Infrastruktury na remont wiaduktu w Bluszczowie, znajdu-

jącego się w ciągu ul. Dworcowej/Kamieńskiej nad nieczynną linią kolejową 176 z Olzy do Raci-
borza-Markowic. Most zostanie nie tylko wyremontowany, ale też poszerzony o dodatkowy 
pas ruchu i chodnik dla pieszych, których obecnie nie ma. Zakończenie prac planowane jest 
na przyszły rok, a koszt – ok. 1,5 mln zł.

Powiat objął opieką 
wytchnieniową rodziny 
i opiekunów osób 
z niepełnosprawnością
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1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Władze powiatu także w mijającym roku nie zapo-
mniały o  najmłodszych, którzy w  sposób szczególny potrzebowali pociechy. Członkini 

Zarządu Krystyna Kuczera wraz dyrektorem PPZOZ Krzysztofem Kowalikiem oraz naczel-
nikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Iwoną Koczy i ordynatorem oddziału Stefa-
nem Cichym postanowili umilić małym pacjentom pobyt w szpitalu, przekazując upominki.

W połowie czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości 2019-2020, nad którą patronat 

objęło Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.
To już dziewiętnasta edycja uroczystości, w której doceniani są przedsiębiorcy powiatu wodzi-
sławskiego. Prestiżowe statuetki laureatom wręczał starszy Cechu Jerzy Waltar, starosta 
Leszek Bizoń oraz włodarze wszystkich dziewięciu miast i  gmin powiatu, które wspólnie 
z Cechem i Starostwem organizują to wydarzenie.

Dzień Dziecka na Pediatrii

Poznaliśmy Powiatowych 
Liderów Przedsiębiorczości

Warty ponad pół miliona złotych nowy ambulans marki renault trafił do Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Samo-

chód zastąpił 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 zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem covid-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach PO Infra-
struktura 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 ambulansu. Na środki ochrony indywidualnej z kolei zostanie wydatkowane 20 tys. zł.

Powiatowe szpitale 
wzbogaciły się o nową karetkę

Podczas czerwcowej zdalnej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego radni podejmowali decy-
zje m.in. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z wyko-

nania budżetu, a także wotum zaufania. Głosowano również nad zatwierdzeniem sprawozda-
nia finansowego powiatu za 2020 r.
W  wyniku głosowania Rada Powiatu zdecydowała zarówno o  zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego powiatu (23 głosów „za”), jak i  udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium 
(23 głosami „za”) i wotum zaufania (24 głosów „za”).

Zarząd Powiatu 
z absolutorium 
i wotum zaufania

W czerwcu 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 rodzi-
com zastępczym za ich poświęcenie oraz trudną i odpowiedzialną pracę. Zapewnił też o stałym 
wsparciu ze strony władz powiatu. Słowa szacunku i wdzięczności skierowała do rodzin również 
członkini zarządu etatowo odpowiedzialna za system polityki społecznej Krystyna Kuczera, 
a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły.

Ponad 700 artystów z  lokalnych ośrodków kultury, kilkadziesiąt stoisk i  stanowisk prezentu-
jących różnego rodzaju rzemiosło, pokazy taneczne, popisy wokalne i  muzyczne, spotka-

nia 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 atrak-
cji przygotowało w czerwcu dla mieszkańców powiatu Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Ślą-
skim 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.

Z rodzinami zastępczymi 
o ich problemach

Pierwszy Festiwal Górnej Odry 
za nami
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Traugutta w Pszowie 
po remoncie

Bezpieczniej 
na przejściach 
w Marklowicach

Na początku lipca poznaliśmy wyniki tegorocznej matury. Tegoroczny egzamin dojrzałości 
w sesji majowej zdało 76,96% abiturientów szkół ponadpodstawowych powiatu wodzi-

sławskiego. To o 4,16% więcej niż średnia dla województwa. Na powiatowym 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%.Tym-
czasem odsetek sukcesów maturalnych w powiecie wodzisławskim osiągnął poziom 76,96%.

Dobre wyniki matury 
w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu Śląskim pozyskało ponad 91 tys.  zł 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV. Zgodnie z założeniami programu środki 
zostały przeznaczone na wsparcie psychologiczne.

W  czerwcu Powiatowy Zarząd Dróg w  Wodzisławiu Śl. oddał do 
użytku po remoncie ul. Traugutta w Pszowie. Prace prowadzone 

były od października 2020 r. Przebudowano odcinek o długości około 
870  m, wykonano nawierzchnię jezdni, przebudowano skrzyżowanie 
z ul. Sikorskiego, a także wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową oraz 
odwodnienie drogi.
Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie kosztowała ok. 3,6 mln zł. Na reali-
zację zadania Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 1,7 mln zł. Pozostałą kwotę 
(1,9 mln zł) Powiat wspólnie z Miastem Pszów sfinansowały z własnych 
budżetów.

Wsparcie osób 
z niepełnosprawnościami 
poszkodowanych 
przez covid-19

Powiatowy Zarząd Dróg w  Wodzisławiu Śl. 
pozyskał 153,5 tys.  zł z  Rządowego Fun-

duszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeń-
stwa na przejściu dla pieszych na ul. Wiosny 
Ludów w Marklowicach.
To kolejna inwestycja Powiatu w  poprawę 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników 
ruchu drogowego na powiatowych drogach, 
zwłaszcza osób pieszych. Podobne inwestycje 
w minionym roku Powiat Wodzisławski zreali-
zował w Godowie, Połomi i Gogołowej.
Szacowany koszt inwestycji to 192 tys., z czego 
pozyskana dotacja wynosi 80%, czyli 153 600  zł. Termin realizacji sygnalizacji to przełom 
2021-2022 r.
Oprócz przejścia na ul. Wiosny Ludów, w  ramach współpracy z  Gminą Marklowice, powiat 
w  2021  r. realizował inwestycję związaną z  budową 2 aktywnych przejść dla pieszych przy 
ul. Karola Szymanowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Krakusa oraz przy ul. Wiosny Ludów 
w rejonie skrzyżowania z ul. Mokrą. Koszt to 50 tys. zł.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał w sierpniu z Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 124 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż 

nowoczesnej windy w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzi-
sławiu Śl.
Nowa winda została zlokalizowana wewnątrz budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wycho-
wawczo-Rewalidacyjnych w  Wodzisławiu Śl. i  ma obsługiwać wszystkie jego kondygnacje. 
Kabina spełniać ma wymogi dotyczące wymiarów dostępności dźwigów dla ludzi korzystają-
cych z wózków inwalidzkich lub innych sprzętów ułatwiających poruszanie, m.in. zawierać ma 
sygnalizację optyczną i dźwiękową, umożliwiającą łatwą identyfikację dźwigu, zarówno oso-
bom niesłyszącym, jak i niewidomym.

ZPSWR z nową windą
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Unijny projekt polegający na pracach termomodernizacyjnych ograniczających straty cie-
pła oraz podnoszących sprawność instalacji centralnego ogrzewania w budynkach PPZOZ 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim wkroczył w kolejny etap.
Projekt polega na termomodernizacji oraz podniesieniu sprawność instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Prace obejmują m.in. docie-
plenie stropodachów, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej, montaż 
układów pomiarowych i automatyki pogodowej z zaworami regulacyjnymi na przyłączu sieci 
c.o., modernizację zewnętrznej sieci c.o. i c.w.u. oraz modernizację pomieszczeń węzłów ciepl-
nych wraz z wymianą wymienników ciepła z armaturą i układem regulacji. Obiekty w Ryduł-
towach zyskają także na modernizacji kotłowni rezerwowej. Efektem działań będzie spadek 
zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

Powiatowe szpitale 
się termomodernizują

W sierpniu Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał ok. 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na modernizację kolejnego odcinka ul. Raciborskiej w Bełsznicy i Rogowie 

w gminie Gorzyce.
To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2019 r. Realizację tegorocznego etapu ze względu na 
jego skalę rozłożono na dwa lata. Tym razem przebudowany ma zostać dwukilometrowy odci-
nek od skrzyżowania z ul. Czyżowicką w Bełsznicy do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. 
W ramach inwestycji konstrukcja jezdni zostanie wykonana od podstaw. Zostaną też przebu-
dowane istniejące chodniki i kanalizacja deszczowa. Przebudowie ulęgną także skrzyżowania 
z innymi drogami. Realizacja inwestycji planowana jest od końca bieżącego roku do połowy 
roku 2023.

Miliony pozyskane 
na Raciborską

Kolejne wsparcie dla szpitali

Po dziesięciu latach współpracy pomiędzy Powiatem Wodzisławskim i PKS Racibórz w sierp-
niu zapadła decyzja o jej kontynuowaniu przez kolejne pięć lat.

Obecnie PKS w Raciborzu operuje na zlecenie Powiatu na 10 liniach autobusowych, w ramach 
których dziennie realizowanych jest ponad 200 kursów w dni nauki szkolnej, 150 kursów w dni 
wolne od nauki szkolnej oraz 40 kursów w  soboty. Miesięcznie z  komunikacji powiatowej 
korzysta około 75 tys. pasażerów, sprzedawanych jest 30 tys. biletów jednorazowych i ok. 1300 
biletów miesięcznych. Dzięki porozumieniom zawartym z  miastem Jastrzębie-Zdrój oraz 
Powiatem Raciborskim mieszkańcy mają możliwość dojazdu również poza granice powiatu. 
W latach 2017-2019 do obsługi przewozów na terenie powiatu wodzisławskiego wprowadzono 
5 nowych autobusów czeskiej marki SOR. Pozostałą część taboru stanowią pojazdy m.in. marki 
Karstan, Iveco, Autosan Tramp, Mercedes Inturo, Mercedes Mercus Sprinter. Wodzisławska 
Komunikacja Powiatowa finansowana będzie nadal w głównej mierze przez Powiat Wodzi-
sławski oraz gminy Godów, Gorzyce i Lubomię, a także Powiat Raciborski.

Komunikacja powiatowa 
dalej z PKS Racibórz!

Grodzisko doczekało 
remontu!

Jedna z najgorszych dróg w powiecie wodzisławskim – ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śl. – 
doczekała się rozpoczęcia prac remontowych. Dzięki współpracy Powiatu Wodzisław-

skiego i  Miasta Wodzisławia Śl. za kwotę miliona złotych wyremontowano 1,2  km drogi. 
W  ramach przebudowy zostały wykonane nowe warstwy bitumiczne jezdni od skrzyżowa-
nia z ul. Łużycką w kierunku Baszty oraz przebudowano istniejący chodnik na odcinku, gdzie 
występuje zabudowa mieszkaniowa. Remont zakończył się na przełomie listopada i grudnia.

Zarząd i  Rada Powiatu Wodzisławskiego przyznały w  sierpniu pomoc dla 
powiatowych szpitali w  wysokości 680 tys.  zł. Środki zostały zaangażo-

wane m.in. w realizację projektu poprawy efektywności energetycznej obiek-
tów szpitalnych.
Inwestycją objęte są obiekty: Oddziału Pediatrycznego, laboratorium anali-
tycznego, Pogotowia Ratunkowego, byłej administracji, warsztatu oraz archi-
wum Szpitala w Rydułtowach, a także budynki: administracji, byłego Oddziału 
Neurologii, dawnego klubu opieki nad dziećmi oraz byłej interny I w Szpitalu 
w  Wodzisławiu Śl. Powiat wspomógł też Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 
w  Wodzisławiu Śl. w  przekształceniu tamtejszego Działu Farmacji w  Aptekę 
Szpitalną.
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Powiat Wodzisławski podjął dwie kolejne inwestycje proekologiczne. Z końcem sierpnia zde-
cydowano, że w budynkach przychodni w Rogowie i Skrzyszowie wymienione zostaną źró-

dła ciepła i  instalacje centralnego ogrzewania. Stare kotły węglowe zastąpiły nowe, ekolo-
giczne instalacje gazowe. Łącznie na ten cel Powiat wydał 390 tys. złotych.

W kolejnych 2 przychodniach 
zniknęły „kopciuchy”

Nowy rok szkolny 
rozpoczęty

Powiat uruchomił płatne 
staże dla absolwentów 
szkół branżowych

Stypendia 
dla pielęgniarek 
i pielęgniarzy

Powiat Wodzisławski 
wśród najlepszych

Na drogach powiatu gościł 
wyjątkowy patrol

1 września w  auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 
w  Wodzisławiu Śląskim odbyły się powiatowe uroczystości inaugurujące nowy rok 

szkolny 2021/2022. Naukę w  szkołach Powiatu Wodzisławskiego wznowiło lub rozpoczęło 
5745 uczniów, w tym ponad 1260 pierwszoklasistów. W sumie w tym roku szkolnym w powia-
towych szkołach funkcjonować będą 253 oddziały. Ze strony Powiatu nowy rok szkolny otwo-
rzył wicestarosta Tadeusz Skatuła.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. uruchomił nowy program dedykowany absolwen-
tom szkół branżowych, w ramach którego młodzież mogła odbyć płatne staże podnoszące 

ich kompetencje zawodowe.
Ze względu na pandemię uczniowie kształcący się w szkołach branżowych nie mogli w pełni 
realizować praktyk zawodowych. Nie mieli zatem możliwości zastosowania i pogłębienia naby-
tej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy oraz zdobycia dodatkowych umiejętności pożą-
danych na rynku pracy. Po to, by to zmienić, Powiat uruchomił dla absolwentów szkół bran-
żowych płatne staże, dające uczniom możliwość podszlifowania umiejętności praktycznych.

W celu poprawy sytuacji kadrowej powiatowych szpitali, które od lat cierpią na brak wystar-
czającej liczby pielęgniarek, władze powiatu po raz drugi ogłosiły nabór wniosków o sty-

pendia dla studentów ostatnich lat kierunku pielęgniarstwo, którzy podejmą pracę w PPZOZ. 
Przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze – oprócz gwarancji pracy w PPZOZ – mogą liczyć na stypen-
dium 1000 zł miesięcznie w okresie od października do czerwca.
W tym roku swój akces do programu stypendialnego zgłosiło w sumie pięć osób.

Podczas wrześniowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 
starosta Leszek Bizoń w imieniu Powiatu Wodzisławskiego odebrał symboliczną statuetkę 

i list gratulacyjny za zajęcie przez nasz samorząd drugi rok z rzędu czwartego miejsca w Ran-
kingu Powiatów Polskich.
Ranking ZPP uchodzi za najbardziej obiektywne i prestiżowe zestawienie tego rodzaju w kraju. 
W edycji 2019 r. (za rok 2018) Powiat Wodzisławski sklasyfikowany został na 5. miejscu. Wcze-
śniej było to odpowiednio: piąte (za 2017 r.), trzecie (za 2016 r.) i szóste miejsce (2015 r.). Od 
kilku lat nasz samorząd lokuje się zatem bardzo wysoko w klasyfikacji.

21 września ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu Śl. (DK78), w rejonie przejazdu kolejowego 
obok cmentarza komunalnego, na kierowców czekał wyjątkowy patrol, składający się 

z policjantów Komendy Powiatowej Policji, strażaków Komendy Powiatowej PSP oraz pracow-
ników Starostwa Powiatowego. Zatrzymani kierowcy nie musieli się jednak obawiać mandatu 
czy innej formy kary. Kierowcy mogli wziąć udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy 
czy wypróbować narko- lub alkogogle imitujące postrzeganie świata pod wpływem substan-
cji psychoaktywnych. Na wszystkich czekały też broszury informacyjne i edukacyjne, w tym 
elementy odblaskowe, a także okolicznościowe materiały przygotowane przez wodzisławskie 
Starostwo. Patrol odwiedził m.in. wicestarosta powiatu wodzisławskiego Tadeusz Skatuła.
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Na początku września PODN w Wodzisławiu Śl. obchodził dwudziestą rocznicę istnienia. Gra-
tulacje złożył starosta Leszek Bizoń wraz z członkinią zarządu powiatu odpowiedzialną za 

oświatę Kornelią Newy. PODN został powołany 1 września 2001 roku pod nazwą Powiatowy 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego i  Doskonalenia Nauczycieli, w  strukturach Powiatowego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i  Doradztwa Metodycznego. Od 2004 roku funkcjonuje 
jako samodzielna jednostka. Mieści się w budynku na os. 1 Maja 16. Celem ośrodka jest wspie-
ranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz doradztwo placówkom oświatowym i pedago-
gom. Od wielu lat organizuje kursy, szkolenia i  konferencje tematyczne dotykające różnych 
obszarów działalności szkół. Z  jego oferty na przestrzeni roku korzysta średnio kilka tysięcy 
osób. PODN w Wodzisławiu Śl. jest zaledwie jedną z trzech takich instytucji w województwie 
śląskim prowadzonych przez samorządy szczebla powiatowego.

Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
świętował 20 lat działalności

Powiatowe szpitale zaprosiły 
na badania profilaktyczne

Pierwszaki z ZPSWR ślubowały 
i otrzymały tyty

Oraczy po remoncie

Wodzisławski 
„Plastyk” wybrał 
patronkę

Niemal 100 osób skorzystało z bezpłatnych badań w ramach dwóch akcji profilaktycznych, 
jakie Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. zor-

ganizował we wrześniu i październiku dla pacjentów.
Mężczyźni w wieku 40-60 lat mieli okazję bezpłatnie zbadać swoją prostatę w ramach profi-
laktyki raka gruczołu krokowego. Badania odbywały się przez cztery dni w Zespole Poradni 
Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. Z kolei dla kobiet powiatowe szpitale zorganizowały akcję 
profilaktyczną pod hasłem „Damy radę menopauzie”. Panie mogły skorzystać z badań cyto-
logicznych, porad fizykoterapeutycznych adresowanych do kobiet z problemem nietrzymania 
moczu, porad dietetycznych, psychologicznych i porad położnej, dotyczących procesu meno-
pauzy i profilaktyki zdrowotnej.

Małą tradycją w powiecie stało się pasowanie na uczniów pierwszoklasistów z Zespołu Pla-
cówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Również w tym roku 

dzieci odwiedzili włodarze powiatu – starosta Leszek Bizoń i resortowa szefowa powiatowej 
oświaty Kornelia Newy, którzy przynieśli dzieciom tyty, czyli rogi obfitości wypełnione słody-
czami. Przyrzeczenie uczniowskie złożyło w tym roku jedenaścioro uczniów rozpoczynających 
naukę w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Towa-
rzyszyli im rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

W  połowie października oficjalnie zakończona została tegoroczna inwestycja związana 
z  remontem nawierzchni ul. Oraczy w  Wodzisławiu Śl. Zakres inwestycji obejmował 

modernizację nawierzchni wraz z podbudową oraz poboczy na odcinku niespełna kilometra. 
Koszt wyniósł 426 tys. zł i został sfinansowany po połowie z budżetów Powiatu, jak i Miasta 
Wodzisław Śl.

W  tym roku mija dziesięć lat od utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych 
w Wodzisławiu Śl. – pierwszej szkoły tego typu w naszym regionie. Z tej 

okazji społeczność szkoły wybrała patronkę. Została nią polska malarka Olga 
Boznańska.
Decyzja w tej sprawie została podjęta 19 października. Szkoła obecnie przy-
gotowuje formalności niezbędne dla nadania imienia.
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Kierownictwo 
PUP w Wodzisławiu Śl. 

uhonorowane 
przez marszałka

Powiatowy Magazyn 
Zarządzania Kryzysowego 
bogatszy o specjalistyczny 
namiot

14 milionów pozyskane 
na Karola Miarki – 3 Maja

„Oaza Aktywności” 
zaprosiła na jesienny 
festyn

Powiat uhonorował nauczycieli

Kolejna droga w powiecie 
zmodernizowana

Trzy reprezentantki Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl.: dyrektor Anna Słotwiń-
ska-Plewka, wicedyrektor Anna Pająk oraz kierownik referatu ds. instrumentów i progra-

mów rynku pracy Ewa Marszolik zostały odznaczone Odznakami „Za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego”. To swego rodzaju podziękowanie za wkład urzędu w sprawne wdrażanie progra-
mów osłonowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami covid-19.

Warty niemal 28 tys.  zł namiot pneumatyczny dla celów zarzadzania kryzysowego 
i pomocy medycznej trafił w październiku na stan Powiatowego Magazynu Zarządza-

nia Kryzysowego.
Namiot ma powierzchnię 40 metrów kwadratowych i  może być wykorzystywany zarówno 
jako centrum operacyjne w akcjach ratunkowych, jak i jako posterunek medyczny. Jego zakup 
został sfinansowany z  budżetu Powiatu Wodzisławskiego przy udziale finansowym Gminy 
Godów, która od lat dotuje działalność Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego. 
Sam magazyn istnieje w  powiecie wodzisławskim już od dziesięciu lat (został utworzony 
decyzją Zarządu Powiatu z 2011 r.).

25 października ogłoszono decyzję dotyczącą złożonych przez samorządy lokalne wnio-
sków w ramach programu „Polski Ład”. Nasz powiat otrzymał w sumie ok. 94 mln zł, 

z czego aż 14 mln zł przypada na wniosek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego. Resztę stanowią 
dofinansowania do planowanych inwestycji miejskich i gminnych.
Środki pozyskane z  „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przeznaczy na przebudowę ul. Karola Miarki w  Pszowie 
i ul. 3 Maja w Syryni. Dzięki tej inwestycji kolejna powiatowa droga zostanie kompleksowo 
zmodernizowana, co wpłynie na poprawę nie tylko komfortu, ale przede wszystkim bezpie-
czeństwo uczestników ruchu drogowego w tym rejonie powiatu. Planowany termin realizacji 
inwestycji to lata 2022-2023.

13 października w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyły się obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. Podczas uroczystości władze powiatu wręczyły nagrody nauczycielom, któ-

rzy w minionym roku wyróżnili się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej. W sumie nagrodzono 22 osoby. Pogratulowano również laureatom Nagrody Ministra 
Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty. Życzenia, gratulacje i podziękowania całej powiatowej 
oświacie złożył m.in. starosta Leszek Bizoń oraz członkini zarządu powiatu Kornelia Newy.

Z końcem października oddano do użytku wyremontowany odcinek ul. Dworcowej w Łazi-
skach. Dzięki inwestycji droga zyskała nie tylko nową jezdnię, ale też podbudowę i odwod-

nienie, jak rowy odwadniające, drenaż oraz przepusty wodne. W  niektórych miejscach 
potrzebne było dodatkowo wykonanie stabilizacji gruntu. Za kompletną modernizację ponad 
700m odcinka drogi Powiatu oraz Gmina Godów zapłaciły ponad milion złotych.

Stoiska z rękodziełem, możliwość spotkań ze specjalistami, występy artystyczne, animacje, 
ciepły poczęstunek, a także koncert zespołu ONLY ONE – to wszystko czekało na uczestni-

ków festynu „Barwy Jesieni” zorganizowanego w październiku na terenie „Oazy Aktywności” 
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30
Mieszkańcom miasta zaprezentowały się powiatowe jednostki pomocy społecznej. Podczas 
imprezy promowano ideę wolontariatu. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielili się 
uczniowie I LO w Wodzisławiu Śl., którzy od kilkunastu już lat wspierają podopiecznych powia-
towych jednostek.



16

WIEŚCI POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO

Grudzień 2021

Klasy mundurowe ślubowały
18 listopada na rydułtowskim rynku 62 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, 
kształcących się w tzw. klasach mundurowych złożyło szkolne ślubowanie. W uroczystości udział wziął m.in. 
starosta Leszek Bizoń, przewodniczący rady powiatu Adam Krzyżak oraz członkini zarządu powiatu resor-
towo odpowiedzialna za powiatową oświatę Kornelia Newy.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
– informacje

Przedstawiamy informację Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. dotyczącą zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w sezonie 2021/2022.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Ślą-
skim z siedzibą w Syryni administruje siecią 
dróg powiatowych o  długości 204,60  km, 
zlokalizowanych na terenie 4 gmin miej-
skich (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław 
Śląski) oraz pięciu gmin wiejskich powiatu 
wodzisławskiego (Godów, Gorzyce, Lubo-
mia, Marklowice, Mszana). Aby sprawdzić, 
która droga zarządzana jest przez PZD 
należy wejść na stronę internetową https://
pzd-wodzislaw.pl/informacje-o-zarzadzie/
siec-drog-powiatowych/
W  celu optymalizacji zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych, zostały one 
podzielone na 6 rejonów utrzymania. Nie 
wszędzie jednak za akcję zimowego ich 
utrzymania odpowiada bezpośrednio 
Powiatowy Zarząd Dróg. W  przypadku 
bowiem dróg i  chodników powiatowych 
na terenie miasta Radlin za ich utrzyma-
nie odpowiada tamtejszy Urząd Miasta, 
który na mocy porozumienia przejął od 
PZD część robót związanych z  zimowym 

utrzymaniem dróg. W  przypadku chod-
ników przy drogach powiatowych na taki 
krok prócz Radlina zdecydowały się jeszcze 
Marklowice, Mszana, Pszów i Rydułtowy.
Podsumowując tegorocznej zimy PZD 
odpowiada za prawidłowe utrzymanie 
zimowe dróg powiatowych:

• w Godowie,
• Gorzycach,
• Lubomi,
• Marklowicach,
• Mszanie,
• Pszowie,
• Rydułtowach,
• Wodzisławiu Śl.,

a w przypadku chodników:
• na terenie Godowa,
• Gorzyc,
• Lubomi,
• Wodzisławia Śl.

W  zimowym utrzymaniu dróg powia-
towych Powiatowy Zarząd Dróg będzie 
miał do dyspozycji łącznie 11 jednostek 

sprzętowych, w  tym 5 opłużonych samo-
chodów ciężarowych z  piaskarko-solar-
kami, 5  samochodów ciężarowych z  płu-
gami oraz 1 ciągnik rolniczy  z  pługiem 
i posypywarką.
Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi w swo-
jej siedzibie całodobowe dyżury pracow-
ników, którzy będą monitorować sytuację 
meteorologiczną oraz warunki na dro-
gach będących w  utrzymaniu jednostki. 
Wszelkie komunikaty o  utrudnieniach na 
drogach będą przekazywane za pośred-
nictwem strony internetowej PZD oraz 
lokalnych środków masowego przekazu. 
Dodatkowo dla celów zimowego utrzy-
mania dróg uruchomiono całodobowe 
numery telefonów, pod którymi można 
zgłaszać interwencje oraz uzyskiwać infor-
macje o warunkach na drogach: 32 451 76 
07 w. 25 i 508 114 717. Ponadto interwen-
cje można przekazywać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, pod adresem inter-
wencje@pzd-wodzislaw.pl.

Ślubowanie rozpoczęła msza święta w  kościele pw. św. Jerzego 
w  Rydułtowach. Następnie uczniowie klasy pierwszej i  drugiej 
rydułtowskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  asyście 
orkiestry wojskowej z Bytomia pod batutą st. kpt. Piotra Dziad-
kowca przemaszerowali w  szyku na główny plac miasta, gdzie 
nastąpiła dalsza część uroczystości.
Najpierw na maszt wciągnięto flagę Polski i  odśpiewano naro-

dowy hymn, po czym kadeci uroczyście złożyli ślubowanie na 
sztandar szkoły. Starosta Leszek Bizoń oraz Wojskowy Komendant 
Uzupełnień w Rybniku ppłk Andrzej Kuc wręczyli z kolei uczniom 
ZSP naszywki z emblematem szkoły oraz berety. W swoich prze-
mówieniach obaj panowie podkreślali dumę z postawy młodych 
ludzi. Podziękowali również rodzicom i nauczycielom za dawany 
codziennie przykład.
Starosta mówił ponadto, że wybór klasy mundurowej, choć może 
oznaczać nieco trudniejszą ścieżkę edukacyjną, bo poza przed-
miotami ogólnymi oraz zawodowymi uczniowie realizują jeszcze 
zajęcia z przygotowania wojskowego, tak naprawdę jest inwesty-
cją w przyszłość młodzieży.
– I takiej właśnie: dobrej, bezpiecznej, stabilnej i przynoszącej Wam 
mnóstwo satysfakcji przyszłości – tak w  przyszłym życiu zawo-
dowym, jak i  rodzinnym z  całego serca Wam życzę – powiedział 
Leszek Bizoń.
Życzenia i  gratulacje młodzieży złożyli również dyrektor szkoły 
Beata Pirogowicz, a także zastępca burmistrza Rydułtów Mariola 
Bolisęga. Na zakończenie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, 
kadeci w defiladzie zaprezentowali się przybyłym na ślubowanie 
gościom. Wśród nich, poza przedstawicielami powiatu wodzisław-
skiego oraz samorządu miejskiego, byli również oficerowie Wojska 
Polskiego z jednostek współpracujących ze szkołą, duchowni oraz 
licznie przybyli na rydułtowski rynek rodzice uczniów.
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Pracownicy pomocy społecznej docenieni
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. odbyło się kameralne spotkanie kierowników 
powiatowych jednostek pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełno-
sprawnościami z członkami zarządu powiatu: starostą Leszkiem Bizoniem oraz Krystyną Kuczerą. Okazją 
był przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.

Jak to się zaczęło?
1 września 2015  r. w  ówczesnym Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr  2 w  Rydułtowach powstała pierwsza 
klasa mundurowa kształcąca na kierunku technik logistyk 
o  specjalności wojskowej. Trzy lata później szkoła przy-
stąpiła do drugiej edycji programu Ministerstwa Obrony 
Narodowej „Certyfikowanych Klas Mundurowych”. Obec-
nie uczniowie tych klas uczestniczą już w piątej edycji pro-
gramu, która zakończy się w 2023 r. Kształcenie uczniów 
klas mundurowych odbywa się we współpracy z  Woj-
skową Komendą Uzupełnień w  Rybniku i  6. Batalionem 
Powietrznodesantowym w  Gliwicach. Tam też odbywają 
się zajęcia praktyczne z  edukacji wojskowej. Z  kolei na 
mocy porozumienia zawartego z 18. Bielskim Batalionem 
Powietrznodesantowym z  Bielska-Białej absolwenci klas 
mundurowych z ZSP w Rydułtowach mogą odbywać skró-
coną służbę przygotowawczą.

Starosta Leszek Bizoń wspólnie ze swoją zastępczynią, resor-
towo odpowiadającą za powiatową pomoc społeczną, Krystyną 
Kuczerą, podziękowali pracownikom jednostek pomocowych pro-
wadzonych lub finansowanych przez Samorząd Powiatu Wodzi-
sławskiego. Oboje pogratulowali sukcesów w mijającym trudnym 
roku. Życzyli też zdrowia i owocnej realizacji wszelkich planów – 
tak zawodowych, jak i osobistych.

Sami też usłyszeli podziękowania dla całego zarządu powiatu za 
zrozumienie dla trudnych spraw pomocy społecznej oraz tworze-
nie warunków, w których może ona istnieć i  się rozwijać. Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Wodzisławiu Śl. 
Irena Obiegły deklarowała, że pracownicy powiatowej pomocy 
społecznej są ludźmi z misją i o wysokim etosie etycznym i zawo-
dowym. Są też bardzo zaangażowani w swoją pracę, dlatego nie 
zawiodą w realizacji kolejnych planów powiatu dotyczących roz-
woju systemu oparcia zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami.
W  spotkaniu poza kierownikami powiatowych instytucji uczest-
niczyła również dr  Elżbieta Tkocz, wicedyrektor I  Liceum Ogól-
nokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, która od lat 
z PCPR i jednostkami pomocy społecznej współpracuje z ramienia 
szkolnego koła wolontariatu. Pani dyrektor z rąk starosty symbo-
licznie odebrała akty powołania dla kolejnych 25 uczniów szkoły, 

którzy będą pełnić funkcję wolontariuszy w środowiskach wyma-
gających wsparcia. Z uwagi na sytuację epidemiczną młodzież nie 
mogła tego zrobić osobiście. Dyrektor PCPR Irena Obiegły wspól-
nie ze starostą na ręce Elżbiety Tkocz przekazali również kosz ręcz-
nie wykonanych przez uczestników projektu „Pokonajmy samot-
ność – cieszmy się życiem” aniołków z prośbą o  ich przekazanie 
uczniom.
Podczas spotkania zaprezentowany został również film dotyczący 
wolontariatu przy powiatowych jednostkach organizacyjnych 
pomocy społeczne. Była więc zatem okazja do kolejnych podzięko-
wań – tym razem pod adresem Liceum i jego społeczności, ale też 
pod adresem jednostek pomocy społecznej. – W ciągu minionych 
14 lat przez stały wolontariat szkolny na rzecz powiatowej pomocy 
społecznej przewinęło się już 321 uczniów. Przez te 14 lat nasza szkoła 
otrzymała wiele darów ze strony centrum pomocy rodzinie. Pierw-
szym jest to, że mogliśmy tej młodzieży przekazać nie tylko wiedzę 
czy wpoić system wartości, jakimi powinna się kierować w życiu, ale 
przede wszystkim, że mogliśmy dać im wychowanie. Poprzez udział 
w  wolontariacie uczniowie mogli bowiem w  praktyce i  w  rzeczywi-
stych warunkach sprawdzić to wszystko, co nauczyciele wpajają im 
na lekcjach. Drugim darem jest to, że uczniowie mogli dzięki wolon-
tariatowi na bieżąco weryfikować swoje predyspozycje zawodowe. 
Czasem utwierdzali się w przekonaniu, że to właściwa dla nich droga 
zawodowa. Czasem było wręcz odwrotnie. Wszyscy jednak, zanim 
jeszcze rozpoczęli dalszą edukację czy karierę zawodową, mogli prze-
konać się, czy w takiej pracy się odnajdą – powiedziała wicedyrektor.
Dziękując za współpracę, dyrektor Tkocz przekazała słodki upomi-
nek od wolontariuszy dla dzieci w pieczy zastępczej.
A wśród wolontariuszy z I LO dotychczas najwięcej było uczniów 
klas o profilu biologiczno-chemicznym. To wskazuje na powiąza-
nie pracy w pomocy społecznej z zawodami medycznymi i oko-
łomedycznymi, którymi młodzież jest zainteresowana. Inną dużą 
grupą byli uczniowie profilu humanistycznego. Tu w  spektrum 
ich zainteresowania mieszczą się takie obszary jak psychologia, 
pedagogika czy resocjalizacja. Wśród wolontariuszy byli jednak 
również uczniowie klas o  profilu matematycznym. W  przyszłym 
roku obchodzony będzie jubileusz 15-lecia stałego wolonta-
riatu na rzecz powiatowej pomocy społecznej ze strony uczniów 
I LO w Wodzisławiu Śl. Już zapowiedziano, że o ile pozwolą na to 
warunki, wszyscy wspólnie chcieliby uczcić to wydarzenie.
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Miejsce, gdzie zawsze ktoś czeka
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie znajdujący się w Wodzisławiu 
Śląskim przy ul. Wałowej 30 w tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. W tym czasie z jego 
pomocy skorzystało kilka tysięcy osób.

Ośrodek powstał uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego z 26 paź-
dziernika 2006 roku jako reakcja na problem przemocy w polskich 
rodzinach. Był zaledwie jednym z kilku w województwie śląskim 
i  kilkudziesięciu w  kraju. Od początku na jego czele stoi Celina 
Uherek-Biernat. Ośrodek działa całodobowo. Co  ważne, nie jest 
on objęty rejonizacją, dlatego z  jego pomocy mogą korzystać 
osoby bez względu na miejsce zamieszkania, nie tylko mieszkańcy 
powiatu. – I tak już od piętnastu lat niesiemy pomocy wszystkim, któ-
rzy doświadczyli bądź są świadkami przemocy. Priorytetem Ośrodka 
jest wspieranie i przywracanie osobom doświadczającym przemocy 
zdolności i  umiejętności do samodzielnego rozwiązywania swoich 
problemów życiowych – mówi dyrektor.

Dla kogo jest Ośrodek?
Wodzisławski Ośrodek udziela pomocy bez skierowania i niezależ-
nie od miejsca zamieszkania, całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni 
w roku. Jedną z form pomocy – poza opieką w hostelu w sytuacjach 
kryzysowych – są indywidualne konsultacje. Z tego powodu zespół 
Ośrodka zaprasza wszystkie osoby borykające się z kryzysem prze-
mocy do korzystania z pomocy specjalistów. A są wśród nich m.in. 
psycholog, terapeuta, pedagog oraz pracownik socjalny. Aby umó-
wić się na rozmowę wystarczy zadzwonić na numer 32 455 60 32. 
Możliwe jest również uzyskanie pomocy w formie teleporady. Tele-
fon ośrodka działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
W  latach 2006-2021 z  pobytu w  Ośrodku skorzystały 923 osoby. 
Dodatkowo w  minionych 15 latach personel udzielił 5161 kon-
sultacji psychologicznych i  pedagogicznych. Pomocą w  formie 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych objęto też 446 sprawców 
przemocy. Z perspektywy czasu widoczna jest zmiana zachowań 
społecznych. Piętnaście lat temu wśród klientów Ośrodka zdecy-
dowanie przeważały kobiety, a mężczyzn można było policzyć na 
palcach jednej dłoni. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Mężczyźni 
stanowią obecnie około jedną piątą wszystkich klientów. Wpraw-
dzie rzadziej niż panie korzystają z hostelu, ale częściej niż kiedyś 
korzystają ze wsparcia psychologicznego i porad. To pokazuje, że 
zmienia się myślenie społeczne o przemocy w rodzinie. Przekona-
nie, że ofiarami są wyłącznie kobiety, a sprawcami wyłącznie męż-
czyźni odchodzi do lamusa.

Dyskrecja i profesjonalizm najważniejsze
W  kontakcie z  klientem w  Ośrodku obowiązują pewne zasady. 
Są to poufność, dostępność i profesjonalizm. – Zasada poufności 
umożliwia udzielanie porad i konsultowanie w warunkach zaufania 
i  dyskrecji, także anonimowo. Klient otrzymuje wyczerpującą infor-
mację, zgodną z  obowiązującymi przepisami prawa na podstawie 
przedstawionej przez siebie sytuacji. Zasada profesjonalizmu ozna-
cza, że osoba udzielająca porady jest kompetentna, przygotowana 
merytorycznie i  metodologicznie do prowadzenia konsultacji i  roz-
mów – tłumaczy Celina Uherek-Biernat.

Jak wygląda pomoc Ośrodka?
Ośrodek udziela wsparcia psychologicznego i  terapeutycznego. 
Pomaga także rodzicom radzić sobie z trudnościami wychowaw-
czymi, czemu służą konsultacje wychowawcze. Dlatego co roku 
w  okresie jesiennym realizowane są zajęcia „Szkoły dla Rodzi-
ców”, których celem jest kształtowanie i  doskonalenie umiejęt-
ności odpowiedzialnego wychowania. Zajęcia adresowane są do 
wszystkich rodziców poszukujących wiedzy i umiejętności, a także 
do osób, które borykają się z trudnościami opiekuńczymi, a stoso-
wane przez nich dotychczasowe rozwiązania nie przynoszą ocze-
kiwanych rezultatów.

Ważnym obszarem działalności Ośrodka jest prowadzenie hostelu, 
w którym do dyspozycji osób doświadczających przemocy pozo-
staje 14 miejsc całodobowego pobytu. Pozwala to zapewnić im 
schronienie w  najtrudniejszym dla nich momencie. Szansa na 
odseparowanie od osoby stosującej przemoc w rodzinie pomaga 
nabrać dystansu do sytuacji, jaka miała miejsce w domu. Umożli-
wia także zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym szczegól-
nie potrzeby bezpieczeństwa.
W  ciągu 15 lat działalności ośrodka zauważalna jest wyraźna 
zmiana w  funkcjonowaniu hostelu.– O ile w początkowych latach 
do hostelu najczęściej trafiały osoby z tzw. interwencji, tj. przywożone 
przez policję, o  tyle obecnie najczęściej są to osoby, bardzo często 
kobiety z dziećmi, ze środowisk, gdzie wdrażana jest procedura niebie-
skich kart. Kobiety stały się bardziej odważne i już nie czekają tylko na 
przyjazd służb, ale same biorą los swój i swoich dzieci we własne ręce 
i  do czasu rozwiązania problemu zamieszkiwania ze sprawcą prze-
mocy korzystają z hostelu – wyjaśnia Celina Uherek-Biernat.

Najważniejsze jest nastawienie
W działalności Ośrodka kluczowe znaczenie ma nastawienie osób, 
które do niego trafiają. Bez ich woli zmiany swojej sytuacji życio-
wej niewiele się da zrobić. – Kiedy jednak już jesteśmy gotowi na 
zmiany albo wręcz odwrotnie – gdy mamy poczucie, że „nic już nie da 
się zrobić”, skorzystanie z  profesjonalnego wsparcia może otworzyć 
nową, inną perspektywę patrzenia na siebie, życie. Zespół Ośrodka 
jest wówczas gotowy towarzyszyć w tym procesie zmian – podkre-
śla Uherek-Biernat.
Ta zasada dotyczy nie tylko ofiar przemocy, ale i jej sprawców. Sze-
fowa Ośrodka przekonuje, że każda sytuacja utraty kontroli nad 
swoim zachowaniem może prowadzić do zachowań agresywnych. 
Przemoc, gdy staje się częścią codziennego życia rodziny może 
być przekazywana przez pokolenia. Jej wzorzec może być powie-
lany przez dzieci w ich dorosłych związkach. Dlatego nikt nie powi-
nien pozostać obojętny na doświadczanie przemocy przez innych. 
– Ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że nie da się zatrzymać przemocy 
w  rodzinie działaniem skierowanym tylko wobec osób doświadczają-
cych przemocy. Dlatego też Ośrodek w  swojej ofercie posiada propo-
zycję dla osób stosujących przemoc. Mowa o  oddziaływaniach korek-
cyjno-edukacyjnych. Udział w programie umożliwia podjęcie wyzwania 
pracy nad zmianą zachowania oraz postaw, uczy radzenia sobie z agre-
sją oraz obala stereotypy na temat zjawiska przemocy. Pozwala poznać 
metody rozładowania napięcia emocjonalnego w  sposób nie raniący 
innych oraz uświadomić sobie, czym jest przemoc i jak rozpoznawać jej 
sygnały. To duży krok do podjęcia pracy nad sobą i zmianą własnych, 
niepożądanych zachowań – wskazuje dyrektor.
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Pomagają młodym ludziom zyskać 
samodzielność i niezależność

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. kolejna grupa młodych 
osób z niepełnosprawnością uczestniczy w projekcie „Rehabilitacja 25 plus”. Na jego realizację samorząd 
powiatu pozyskał z PFRON 900 tys. zł. To już czwarta edycja programu realizowana przez powiat.

Program ruszył w 2019 r. i od początku uczestniczy w nim Powiat 
Wodzisławski. Początkowo jego realizatorem było Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, które od stycznia 2019 roku umoż-
liwiło dwudziestu absolwentom Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wodzisła-
wiu Śląskim udział w  zajęciach. W  kolejnych edycjach programu 
realizowanego  już w  Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-
-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. udział wzięło: w edycji 2019-
2020 – dwudziestu pięciu absolwentów szkoły, w edycji 2020-2021 
– dwudziestu ośmiu, a w edycji 2021-2022 – trzydziestu. W sumie 
przez cztery lata dotychczasowej realizacji programu na aktywiza-
cję młodych osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie 
pozyskano i wydano dodatkowo niemal 3 mln zł.

Co jest celem programu?
Głównym celem programu jest zapewnienie absolwentom ośrod-
ków rewalidacyjnych i szkół przysposabiających do pracy ciągłości 
oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodziel-
ności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie doty-
czącym ich aktywności zawodowej.
Program „Rehabilitacja 25 plus” zapewnia jego uczestnikom moż-

liwość udziału w  ponad stu  godzinach zajęć terapeutycznych 
w miesiącu. Zasady organizacji wsparcia są określone przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program 
jest przeznaczony dla osób z dysfunkcjami fizycznymi i intelektu-
alnymi, które są absolwentami ośrodków rewalidacyjno-wycho-
wawczych lub szkół przyspasabiających do pracy, ukończyły 24 
lub 25 lat (w zależności od typu ukończonej szkoły) i nie znalazły 
zatrudnienia w  zakładach aktywności zawodowej, warsztatach 
terapii zajęciowej lub też możliwości realizacji terapii w ośrodkach 
dziennego pobytu i placówkach podobnego typu.

Jak program jest realizowany?
Zajęcia terapeutyczne w  ramach programu odbywają się na 
terenie ZPSWR, który w pierwszych latach jego realizacji udo-
stępnił dwa w  pełni wyposażone, przestronne pomieszcze-
nia, usytuowane na parterze budynku oraz umożliwił korzysta-
nie ze swojej bazy dydaktycznej, boisk, nowoczesnych placów 
rekreacyjnych, mieszkania treningowego i  kawiarenki trenin-
gowej. Uczestnicy programu obecnie do dyspozycji mają jesz-
cze kolejne dwa pomieszczenia wyposażone w  sprzęt rehabi-
litacyjno – sportowy i sprzęt z zakresu reintegracji zawodowej 
zakupiony ze środków PFRON.
– Dzięki temu, że program realizowany jest na terenie dużej, tętnią-
cej życiem placówki edukacyjnej uczestnicy doświadczają na co dzień 
szeroko pojętej integracji, mając nadal kontakt ze swoimi nauczycie-
lami i kolegami, w znanych sobie od lat miejscach – podkreśla Aure-
liusz Myrcik.
Beneficjenci biorą udział w  zajęciach terapeutycznych, uspraw-
niających ruchowo i  aktywizujących zawodowo takich jak.: arte-
terapia, logoterapia, poligrafia, rękodzieło, ogrodnictwo, prace 
porządkowo-konserwatorskie, IT. Otrzymują również pomoc 

Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja
Jedną z ważnych dziedzin działalności Ośrodka jest edukacja spo-
łeczna. Dlatego od lat w Wodzisławiu Śl. i całym powiecie organi-
zowane były białe marsze przeciw przemocy oraz kampanie pod 
nazwą „16 dni Bez Przemocy”. W tym roku z uwagi na sytuację epi-
demiczną marsz się nie odbędzie, ale ośrodek ponownie włącza 
się aktywnie w kampanię pomocy zarówno ofiarom przemocy, jak 
i osobom, które nie radzą sobie z negatywnymi emocjami.

Edukując społeczeństwo Ośrodek buduje społeczne oparcie dla 
osób dotkniętych kryzysem przemocy. Dzięki temu jest większa 
szansa na szybszą reakcję znajomych, przyjaciół czy sąsiadów, 
a w następstwie na profesjonalną pomoc ze strony wyspecjalizo-
wanych instytucji.
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Szkolne biblioteki z nowościami
Trzy powiatowe szkoły otrzymały dofinansowanie do zakupu książek oraz elementów wyposażenia dla 
szkolnych bibliotek. Wszystko dzięki pozytywnej decyzji w sprawie wniosku, który Powiat Wodzisławski 
złożył w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

psychologiczną i wsparcie w  trudnych sytuacjach życiowych 
oraz sprawach bieżących. Mogą ponadto korzystać z transportu, 
cateringu, bogatej oferty terapii, treningów, wycieczek itp.

Co nowego w programie?
W aktualnej edycji (2021-2022) zaplanowano kontynuację oddzia-
ływań terapeutycznych z  poszerzeniem palety zajęć o  muzyko-
terapię. Zgodnie z  planami szkoła ma się dla celów związanych 
z realizacją działań projektowych wzbogacić m.in. o drugą bieżnię 
elektryczną, projektor multimedialny, piec elektryczny z piekarni-
kiem, robot kuchenny, zmywarkę, grill elektryczny, głośnik blueto-
oth, piec do wypalania gliny oraz koło garncarskie.
Wzorem lat ubiegłych, również w  obecnej edycji zaplanowano 
realizację w okresie wakacyjnym wycieczek tematycznych, które 
pozwolą uczestnikom programu pozyskać nowe doświadczenia 
i umiejętności z zakresu reintegracji zawodowej, poznawać nowe 
okolice, uzyskiwać umiejętności poruszania się i  przebywania 
w nieznanym środowisku. Planowane są również wyjścia do obiek-
tów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Z uwagi na panującą pandemię, w czasie wzrostu zachorowań, za 
zgodą PFRON zajęcia w ramach programu prowadzone są w spo-
sób zdalny.

– To nowe doświadczeniem dla uczestników i w konsekwencji posze-
rzyło ich umiejętności w  zakresie posługiwania się sprzętem infor-
matycznym. Kontakt on-line sprawił, że uczestnicy biorący udział 
w zajęciach w swoich domach, mogli w praktyce sprawdzić zdobyte 
wcześniej umiejętności i zmobilizować się do działania w proponowa-
nej przez terapeutów formie – podkreśla Myrcik.
Dzięki środkom finansowym PFRON w poprzednich latach zaku-
piono dla potrzeb zajęć realizowanych w programie m.in. szklarnię 
ćwiczebną z wyposażeniem, domek narzędziowy do przechowa-
nia narzędzi ogrodniczych oraz nowoczesny sprzęt ogrodniczy do 
pielęgnacji terenów zielonych.
Uczestnicy programu mogą podczas zajęć korzystać też z  peł-
nej gamy sprzętu biurowego, a  do realizacji zajęć rękodziel-
niczych, konserwatorskich i  porządkowych szkoła wykorzy-
stuje  m.in. maszyny do szycia, zestawy do tworzenia biżuterii, 
formy do odlewów gipsowych, pralkę automatyczną, myjkę ciśnie-
niową i elektronarzędzia.
Aureliusz Myrcik wskazuje, że sprzęt zakupiony podczas wcze-
śniejszych edycji programu znacznie uatrakcyjnił i  urozmaicił 
wachlarz prowadzonych terapii, aktywności i zajęć. Dzięki niemu 
uczestnicy programu mogli rozwinąć swoje umiejętności w  róż-
nych dziedzinach.

Z programu skorzystały: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisła-
wiu Śląskim, Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim 
oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie. Wysokość dofinanso-
wania dla jednej szkoły to 12 000 zł (80%), do którego należy doło-
żyć obowiązkowy wkład własny (20%).
Całkowita wartość projektu w  trzech szkołach powiatowych 
wyniesie w tegorocznej edycji 45 000 zł. W zależności od potrzeb 
zostaną zakupione nowości książkowe, czytniki e-book oraz 
dodatkowe elementy wyposażenia. Oprócz tego w  ramach pro-

gramu zostaną również zorganizowane działania promujące czy-
telnictwo wśród młodzieży.
Głównym celem projektu jest budowanie nawyków czytelni-
czych oraz wzmacnianie aktywności w tym zakresie wśród mło-
dzieży. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu uczniów do nowo-
ści wydawniczych dostępnych w bibliotece szkolnej.

Nowa technologia przy 
szkolnych tablicach

Ponad 113 tys. zł zostanie przeznaczonych przez 
Samorząd Powiatu Wodzisławskiego na  zakup 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych w  pięciu 
powiatowych szkołach. To efekt pozyskania przez 
Starostwo 91 tys. zł z programu „Aktywna Tablica”.

Nasz powiat z powodzeniem o pieniądze z rządowego programu 
„Aktywna Tablica” ubiegał się już drugi raz. W grudniu ubiegłego 
roku Powiat pozyskał z programu 98 tys. zł na zakup 35 laptopów 
do zdalnej nauki, które trafiły do siedmiu szkół. Wraz z wkładem 
własnym wartość tamtego działania wyniosła 125 tys. zł.
Teraz nasze szkoły otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości 
91 000 zł, jednak warunkiem jego otrzymania jest wkład własny 
w wysokości 20%. W sumie przedsięwzięcie opiewać więc będzie 
na kwotę 113 750 zł.
Dofinansowanie uzyskały w tym roku: Branżowa Szkoła I stopnia 
w  Rydułtowach (wchodząca w  skład Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w  Rydułtowach), Branżowa Szkoła I  stopnia w  Radli-

nie, Branżowa Szkoła i Technikum w Pszowie (wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie) oraz Szkoła Pod-
stawowa Specjalna w  Wodzisławiu Śląskim (ZPSWR Wodzisław 
Śląski). Dzięki temu placówki będą mogły zakupić  m.in. tablice 
interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory 
dotykowe. Wartość tegorocznego przedsięwzięcia w  szkołach 
ponadpodstawowych wyniesie 17,5 tys.  zł (w  tym dofinansowa-
nie maksymalnie 14 tys. zł oraz 20% wkładu własnego), natomiast 
w szkole podstawowej specjalnej aż 43 750 zł (w tym dofinansowa-
nie maksymalnie 35 tys. zł oraz 20% wkładu własnego).


