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Kolejne spotkanie  
z przedsiębiorcami

Podczas uroczystości zostały wręczo-
ne Honorowe Medale Izby Przemysło-
wo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Wę-
glowego, które otrzymali: Exan-Trading 
Rudlicka – Wrzeciono z okazji jubileuszu 
35-lecia, Polcab – Gamoń Spółka Jawna 
i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowe Import-Export Hen-
ryk Pisarek z okazji jubileuszu 30-lecia, 
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego 
„ADIACENT” Krzysztof Urbańczyk, 

„BUDEXIM” Sp. z.o.o., Ciepłownia Ry-
dułtowy Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Wdrożeniowe EMSIL Sp. 
z o.o. z okazji jubileuszu 25-lecia, Cen-
tralne Laboratorium Pomiarowo-Badaw-
cze Sp. z o.o., INŻBUD TT Sp. z.o.o., Ja-
strzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. oraz 
S.C. „Syrenka” Jurczyk Piotr, Firla Beata 
z okazji jubileuszu 20-lecia.

Zostały również wręczone wyróżnie-
nia Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Rybniku dla: Jana 
Wierzgonia, Henryka Głombicy, Leszka 
Pawlaszczyka, Andrzeja Mazura z okazji 
jubileuszu 35-lecia (Złoty Laur), Andrze-
ja Kutek z okazji jubileuszu 25-lecia (Brą-
zowy Laur), Andrzeja Holony i Krzyszto-
fa Musiolika z okazji jubileuszu 20-lecia 
(statuetka Cechu).

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzo-
nym przedsiębiorcom serdecznie gratu-
lujemy.

Muzeum w Rybniku tradycyjnie gościło przedsiębior-
ców z naszego miasta. Izba Przemysłowo-Handlowa, 
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo-
ści jako organizatorzy, przywitali samorządowców, 
wśród których byli prezydent miasta Rybnika Piotr 
Kuczera, starosta rybnicki Damian Mrowiec, radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik 
oraz poseł na Sejm RP Marek Krząkała.

14 lutego setną rocznicę urodzin świętowała Pani Bronisława Chowa-
niec z Jejkowic. W tym wspaniałym wydarzeniu oprócz rodziny Jubi-
latki uczestniczył i osobiście złożył życzenia starosta rybnicki Damian 
Mrowiec.

Bronisława Chowaniec z Jejkowic
świętowała 100 urodziny!

W gminie Jejkowice Pani Bro-
nisława to pierwsza stulatka. So-
lenizantka otoczona jest liczną, 
kochającą się rodziną, w której 
ma oparcie i dobrą opiekę. Wy-
chowała pięcioro dzieci, ma ośmiu 
wnuków i dziewięciu prawnu-
ków. Długie lata życia – jak sama 
mówi – zawdzięcza ciężkiej pracy. 
Pani Bronisławie życzymy 
wszystkiego najlepszego: zdro-
wia i pogody ducha na kolejne 
lata oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech każda chwila będzie dla 
Pani źródłem szczęścia i upływa 
w spokoju, zdrowiu i miłości naj-
bliższych.

Zakończenie 
sezonu lotowego

Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych Oddział Gaszowice, trady-
cyjnie zorganizował uroczystość związa-
ną z rozdaniem nagród za sezon lotowy 
2018. W uroczystości wziął udział starosta 
rybnicki Damian Mrowiec oraz wójt gmi-
ny Gaszowice Paweł Bugdol, którzy mie-
li okazję wręczyć okazały puchar na ręce 
sekretarza Rejonu Lotowego nr 1 Okręg 
„Śląsk Południe” Zbigniewa Troszki.
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Honorowi krwiodawcy 
gościli w Starostwie
15 stycznia w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się spotka-
nie, podczas którego wręczano odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz okolicznościowe medale z okazji 
60-lecia Honorowego Krwiodawstwa.

Jak co roku 27 stycznia odbyła się 
tradycyjne już uroczystość upamięt-
nienia „Marszu śmierci” więźniów 
obozu KL Auschwitz oraz kolejnej 
rocznicy „Tragedii Górnośląskiej”.

Rybniczanie oraz przedstawiciele sa-
morządu Rybnika i powiatu rybnickiego 
pod obeliskiem obok stadionu miejskiego 
w Rybniku zapalili znicze i złożyli kwiaty, 
po czym udali się w trakcie odprawiania 
drogi krzyżowej do pomnika w lesie oraz 
kościoła św. Katarzyny w Wielopolu. Zo-
stała tam odprawiona msza św. w intencji 
pomordowanych. Starostwo Powiatowe 
reprezentowała w uroczystościach Gra-
żyna Bzdziuch z Referatu Oświaty, Pro-
mocji, Kultury i Zdrowia.

W 74. rocznicę „Marszu Śmierci”

Odznaką Honorowy Dawca Krwi – Za-
służony dla Zdrowia Narodu nadaną 
przez Ministra Zdrowia zostali wyróżnieni 
krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 20 
litrów krwi lub odpowiadającą tej obję-
tości ilość innych jej składników: Bole-
sław Adamek (oddał ponad 61 l. krwi), 
Dariusz Bakowski, Michał Bieniek, 
Grzegorz Brodziński, Sebastian Bryk, 
Katarzyna Czarnecka, Jan Czarnecki, 
Ferdynand Czerny, Wojciech Dylew-
ski, Marek Fajkowski, Andrzej Ficek, 
Zbigniew Goncik, Rafał Grabiec, Mar-
cin Helewski, Przemysław Jagodziń-
ski, Dariusz Jaworski, Jan Jendrzejek, 
Grzegorz Kaiserek, Marek Kamiński, 
Henryk Kisiel, Roman Konsek, Grze-
gorz Kowalczyk, Łukasz Królik, An-
drzej Kusak, Jan Machoczek, Sławo-
mir Michalczewski, Paweł Mołdysz, 
Krzysztof Myl, Arkadiusz Nowak, 
Adam Patalong, Eugeniusz Pawli-
czek, Patryk Pietrzyk, Andrzej Przy-
bysławski, Krzysztof Roczniak, Adam 
Rosół, Szymon Siódmok, Przemysław 
Sładkowski, Tomasz Sobik, Mariusz 
Sotkiewicz, Mirosław Synowski, Ma-
rek Twardowski, Łukasz Wawoczny, 
Sławomir Zwaka i Dariusz Żychliński. 
Pamiątkowymi medalami z okazji 60-le-
cia Honorowego Krwiodawstwa Zarząd 
Główny Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Warszawie wyróżnił byłego długolet-
niego dyrektora Oddziału Terenowego 
RCKiK w Rybniku Adolfa Zająca oraz 
byłą kierownik Oddziału Terenowego 
RCKiK w Rybniku Iwonę Letyńską. 
W imieniu Zarządu, działaczy oraz pra-
cowników Polskiego Czerwonego Krzy-
ża gratulujemy wszystkim odznaczonym 
i życzymy satysfakcji z pełnienia jakże 
ważnej społecznej misji.

Oddział Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Rybniku reprezento-
wała prezes Romana Bezuch, kierow-
nik Hanna Szambelan oraz członkowie 
Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Rybniku. W spotkaniu udział wzięli 
również zaproszeni goście: Marek Pro-
faska – wicestarosta powiatu, Piotr Ma-
słowski – zastępca prezydenta Rybnika 
oraz Janusz Sacha – członek Zarządu 
Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK 
w Katowicach.
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Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Rybniku oceniono prace plastyczne przesłane na Ogólnopol-
ski Konkurs Plastyczny szczebla powiatowego przez zarządy oddziałów 
gminnych Związku OSP RP.

Rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego

Jury oceniło prace plastyczne w sześciu 
grupach wiekowych zgodnie z wytyczny-
mi regulaminu tego konkursu, zaakcep-
towanymi przez Zarząd Główny Związku 
OSP RP. Wyniki w poszczególnych ka-
tegoriach przedstawiają się następująco: 
grupa przedszkola: I miejsce – Zofia Go-
leń, II – Lena Nowak, III – Patryk Ku-
bek; grupa szkoły podstawowe klasy I-III: 
I miejsce – Kamila Wojaczek, II – Zuzan-
na Chmiel, III – Krzysztof Węgrzyk; gru-
pa szkoły podstawowe klasy IV-VI: I miej-

sce – Klaudia Klimek, II – Maciej Re-
gulski, III – Wiktoria Dąbrowska; grupa 
szkoły podstawowe klasy VII-VIII lub gim-
nazjum: I miejsce – Wiktoria Dzierżęga, 
II – Dawid Jureczko, III – Szymon Śli-
wiński; grupa szkoły ponadpodstawowe 
i ponadgimnazjalne: I miejsce – Wiktoria 
Prokopczuk, II – Adrianna Milert; gru-
pa dorośli: I miejsce Robert Kolarczyk, 
II – Weronika Bęcała.

Wręczenia nagród w siedzibie naszego 
Starostwa Powiatowego dokonali wice-

starosta rybnicki Marek Profaska i prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Rybniku Witold Ryszka. 
Fundatorami nagród byli: Starostwo Po-
wiatowe w Rybniku, PGE Energia Ciepła 
SA Rybnik, Oddział Powiatowy Związku 
OSP RP w Rybniku. Prace plastyczne, 
które zajęły pierwsze miejsca w konkursie 
powiatowym zostały przekazane do Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Katowicach.

WERNISAŻ WYSTAWY

Ludwik Jeziorowski
15 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-
-Leszczynach odbył się wernisaż dzieł malarstwa Lu-
dwika Jeziorowskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu 
artystycznym, nie mogło zabraknąć wicestarosty po-
wiatu rybnickiego Marka Profaski.

Wystawa została zorganizowana 
w rocznicę śmierci artysty przez burmi-
strza gminy i miasta Czerwionka-Lesz-
czyny Wiesława Janiszewskiego. Złożył 
on podziękowania na ręce żony i córki 
artysty za udostępnienie prac na czas wy-

stawy. Do podziękowań burmistrza przy-
łączył się również wicestarosta rybnicki 
Marek Profaska oraz dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Czerwionce-Lesz-
czynach Mariola Czajkowska.

Warto dodać, iż twórczość malarza 
urodzonego w Stanowicach związana 
była głównie z naszym regionem. Lu-
dwik Jeziorowski całe życie poświęcił 
na utrwalanie otaczającego go piękna. 
W jego dziełach dostrzegamy niesłychany 
warsztat oraz wielkie zamiłowanie do tra-
dycji, a także sztuki. Artysta współpraco-
wał z ośrodkami kultury w Czerwionce 
i Orzeszu, posiadał niebywałą zdolność 
do przekazania odbiorcy swoich arty-
stycznych odczuć, które bez wątpienia 

były pełne wrażliwości, a także ducho-
wego uniesienia.

Wystawę można oglądać w MOK-u 
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wol-
ności 2 do 30 marca, w godzinach 9.00-
17.00 od poniedziałku do piątku.
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POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Gwara śląska na wesoło
W Teatrze Ziemi Rybnickiej już po raz 14. odbył się powiatowy etap nie-
zwykłego konkursu pod nazwą „Gwara śląska na wesoło”. Jak co roku 
jego organizatorami są Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ryb-
niku oraz Teatr Ziemi Rybnickiej.

Cel konkursu jest niezmienny i zacny 
– zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i kulinarnego, a także tradycji, obrzędów 
i zwyczajów ludowych oraz promocja 
gmin powiatu rybnickiego i miasta Ryb-
nika. Patronat honorowy nad imprezą 
pełnią Prezydent Miasta Rybnika Piotr 
Kuczera, Starosta Powiatu Rybnickiego 
Damian Mrowiec oraz Dyrektor Ślą-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie Marek Dziubek.

W tym roku do etapu powiatowego 
tego współzawodnictwa zakwalifikowały 
się: KGW Jejkowice, KGW Dębieńsko, 
KGW Bełk, KGW Jankowice 1, KGW 
Jankowice 2, KGW Rybnik-Popielów-
-Radziejów, KGW Rybnik-Gotartowi-
ce, KGW Pstrążna, KGW Adamowice, 
KGW Sumina i KGW Gaszowice. Tra-
dycyjne konkurencje obejmowały scen-
kę kabaretową, tym razem pod hasłem 
„Wi-fi w domu lub zagrodzie”, piosenkę 
(„Miasto lub wieś moich marzeń”) oraz 
potrawę gospodyni, a konkretnie pierniki 
świąteczne.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: 
wiceprezydent Rybnika Piotr Masłow-
ski, nasi parlamentarzyści – posłanka 
Izabela Kloc i poseł Krzysztof Gadowski 
– członek Zarządu Powiatu Rybnickiego 
Elżbieta Pierchała, wicedyrektor Ślą-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Anna Szymik oraz włodarze okolicznych 
miast i gmin. Dodajmy, iż imprezę w Te-

atrze Ziemi Rybnickiej uświetnił Zespół 
Ludowy „Katarzynki” ze Ścinawki Gór-
nej (woj. dolnośląskie) oraz gawędziarz 
z Kłokocina, Alojzy Krawczyk.

Warto wspomnieć, iż Powiatowy 
Turniej Kabaretowych Kół Gospodyń 
Wiejskich od lat cieszy się dużym zain-
teresowaniem. Wszystkie miejsca w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej są wyprzedawane. 
Co istotne, także publiczność może od-
dać swój głos na wybrane Koło Gospodyń 
Wiejskich. Tak więc w tym roku Nagrodę 
Publiczności otrzymało KGW z Gotarto-
wic. Gratulujemy!!!

Przy tej okazji dziękujemy wszystkim 
dobrodziejom za nagrody, którymi zosta-
ły obdarowane wszystkie Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Ewa Widuch
PZDR w Rybniku
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

Mały OKR 2019
5 i 6 marca w „Starej Piwnicy” Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Czerwionce-Leszczynach odbywały się 
eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. W eliminacjach uczestniczyło 46 
uczniów szkół podstawowych i klas trzecich gimna-
zjalnych powiatu rybnickiego.

LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
Z GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
Kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VI: I miejsce ex aequo – Wiktoria 
Mikosz (SP nr 5 w Czerwionce) i Martyna Tkocz (SP w Stanowi-
cach), II miejsce ex aequo – Zuzanna Marszałek (SP nr 5 w Czer-
wionce) i Magdalena Stalmach (SP nr 8 w Dębieńsku), III miejsce 
ex aequo – Julia Płonka (SP nr 1 w Leszczynach) i Marta Sedlaczek 
(SP w Przegędzy), wyróżnienia – Natalia Banek (SP w Stanowicach), 
Kacper Kachel (SP nr 5 w Czerwionce), Marta Plaza – Kiersztyn (SP 
nr 1 w Leszczyny), Julia Podrygała (SP nr 3 Czerwionka-Leszczyny), 
Marta Orlińska (SP nr 3 Czerwionka-Leszczyny), Zuzanna Horny 
(SP w Książenicach); kategoria Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII i III 
Gimnazjum: I miejsce ex aequo – Jakub Bobrek (SP nr 1 w Lesz-
czynach) i Agnieszka Nowak (SP nr 5 w Czerwionce), II miejsce ex 
aequo – Hanna Gocyk (SP nr 5 w Czerwionce) i Zofia Mrowiec (SP nr 
5 w Czerwionce), III miejsce ex aequo – Daria Kurpanik (SP w Przegę-
dzy) i Jakub Muras (SP nr 1 w Leszczynach); wyróżnienia – Zuzanna 
Adamczyk (SP w Książenicach) i Patrycja Kupis (SP nr 3 Czerwion-
ka-Leszczyny).

LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
Z POZOSTAŁYCH GMIN POWIATU RYBNICKIEGO
Kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VI: I miejsce ex aequo – Maja 
Sienkiewicz (POPP przy ZSP w Lyskach) i Amelia Szulik (SP nr 1 
w Świerklanach), II miejsce ex aequo – Maciej Wojaczek (ZSP w Jej-
kowicach) i Liliana Zientek (SP nr 2 w Świerklanach), III miejsce ex 
aequo – Natalia Wikar (SP nr 1 w Świerklanach) i Milena Pasierbska 
(POPP przy SP w Czernicy); wyróżnienia – Wiktoria Depta (ZSP 
w Lyskach), Marta Białek (SP w Czernicy), Kevin Piela (SP w Raszczy-
cach). Kategoria Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII i III Gimnazjum: 
I miejsce ex aequo – Sonia Święty (SP w Piecach) i Jan Siemiąt-
kowski (POPP przy ZSP w Lyskach), II miejsce ex aequo – Małgo-
rzata Brodawka (SP nr 1 w Świerklanach) i Emilia Tomiczek (SP nr 1 
w Świerklanach), III miejsce – Jakub Mazelanik (ZSP w Jejkowicach), 
wyróżnienie – Julia Sosnowicz (ZSP w Jejkowicach). Kategoria Poezja 
Śpiewana: II miejsce – Daria Preiniger (POPP przy ZSP w Lyskach), 
III miejsce ex aequo – Anna Jakubiec (ZSP w Jejkowicach), Zuzanna 
Sęp (POPP przy SP nr 1 w Świerklanach), wyróżnienie – Karolina 
Kuczera (POPP przy SP nr 1 w Świerklanach).

Pierwszego dnia na scenie 
występowali przedstawicie-
le gminy i miasta Czerwion-
ka-Leszczyny, zaś drugiego 
uczestnicy z pozostałych gmin 
naszego powiatu. W dwudnio-
wym spotkaniu z poezją i prozą 

uczestniczyli także goście: wi-
cestarosta Powiatu Rybnickiego 
Marek Profaska, wiceburmistrz 
gminy i miasta Czerwionka-
-Leszczyny Andrzej Raudner, 
kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji 

w Starostwie Powiatowym 
w Rybniku Grzegorz Potysz 
oraz przewodnicząca Komi-
sji Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
-Leszczynach Stefania Szyp. 
Popisy młodych recytatorów 
oceniało profesjonalne jury – 
Karina Abrahamczyk-Zator 
i Agnieszka Karlak. Konkurs 
otworzył recital piosenki ar-
tystycznej w wykonaniu Mi-
chaliny Porszke – pierwsze-
go dnia oraz Agnieszki Janas 
– drugiego dnia. Organiza-
torem konkursu było Powia-
towe Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Czerwionce-Lesz-
czynach.
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Stypendyści w Starostwie Powiatowym
Na zaproszenie starosty rybnickiego Damiana Mrowca gościliśmy sty-
pendystów Prezesa Rady Ministrów, którymi są uczniowie Zespołu 
Szkół w Czerwionce-Leszczynach – Magdalena Hysa i Dorian Bajorek. 
Prócz gospodarza w spotkaniu z nimi wzięli również udział wicestarosta 
Marek Profaska, kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdro-
wia Grzegorz Potysz oraz dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Lesz-
czynach Natalia Kuś.

Przypomnijmy, że Magdalena Hysa 
jest uczennicą klasy IV technikum, na-
tomiast Dorian Bajorek uczniem klasy 
III liceum. Podczas spotkania była oka-
zja do swobodnej wymiany poglądów 
oraz przedstawienia ich zainteresowań 

i planów na przyszłość. Magda powie-
działa nam, że w przyszłości chciałaby 
kontynuować studia w swojej specjalno-
ści, a są to reklama, promocja lub public 
relations, natomiast Dorian jest fanem 
matematyki i informatyki, a jako laureat 
olimpiady przedmiotowej posiada indek-
sy na Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
i uczelnię w Białymstoku. Planuje podjąć 
studia międzywydziałowe w zakresie ma-
tematyki i informatyki w Krakowie lub 
Warszawie.

Oprócz bardzo dobrych wyników 
w nauce nasi stypendyści mają czas na re-
alizację dodatkowych zainteresowań, na-
ukę języków, zwiedzanie świata czy też… 

zajęcia wokalne. Jak się okazuje, Magda 
potrafi pięknie śpiewać, odnosząc suk-
cesy w konkursach wokalnych w języku 
hiszpańskim, a występuje podczas aka-
demii szkolnych, do których oprawę mu-
zyczną przygotowuje Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Lesz-
czynach.

W związku z tym, że nasi stypendyści 
będą niebawem maturzystami, chcemy 
im już teraz serdecznie pogratulować suk-
cesów, życzyć spełnienia marzeń, pomyśl-
ności w życiu osobistym oraz udanego 
wyboru dobrej drogi w karierze naukowej 
na wymarzonej uczelni. 

Po raz kolejny 2 kwietnia odbędzie 
się Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu. Z tej okazji Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
i Zespół Szkół im. Weroniki Sher-
born w Czerwionce-Leszczynach 
zapraszają placówki powiatu ryb-
nickiego do aktywnego udziału 
w tym wydarzeniu.

Wokół autyzmu
Szkoły i przedszkola, które chcą włą-

czyć się w naszą akcję prosimy o kontakt 
do 27 marca na adres email: ppp@powia-
trybnicki.pl. Drogą elektroniczną zostaną 
rozesłane plakaty, ulotki oraz scenariusze 
lekcji do wykorzystania przez nauczycie-
li. Znakiem rozpoznawczym i jednoczą-
cym tego dnia jest kolor niebieski, więc 
proponujemy strój w kolorze niebieskim 
bądź niebieski element. Akcja ta będzie 
wyrazem solidarności z osobami z auty-
zmem oraz z ich rodzinami. Zachęcamy 
do wspólnych fotografii czy też tworze-
nia haseł. Prześlijcie do nas krótkie spra-
wozdanie z obchodów wraz ze zdjęciami. 
Stworzymy wspólny, powiatowy kolaż 
naszego uczestnictwa, który zamieścimy 
na stronie internetowej Starostwa Powia-
towego w Rybniku.

W tym dniu w Zespole Szkół im. Wero-
niki Sherborn odbędą się też konsultacje 
dla zainteresowanych tą problematyką 
rodziców. Konsultacji będą udzielać pra-
cownicy PPP oraz nauczyciele ZSS. 

LOOK AHEAD
7 lutego w Zespole Szkół w Czer-
wionce-Leszczynach odbyła się X 
edycja powiatowego konkursu ję-
zyka angielskiego – Look Ahead. 
W tym roku do ZS przyjechało aż 34 
uczniów, którzy zostali tradycyjnie 
przywitani przez dyrektor Natalię 
Kuś. Słowa powitania skierował rów-
nież do uczniów wicestarosta rybnic-
ki Marek Profaska, który objął kon-
kurs swoim honorowym patronatem.

Konkurs trwał dwie godziny i składał 
się z części pisemnej, w której uczestni-
cy mieli okazję wykazać się znajomością 
gramatyki języka angielskiego, umiejęt-
nością czytania ze zrozumieniem oraz 
szeroko pojętą wiedzą z zakresu realiów 
anglojęzycznego obszaru językowego. 
Test został opracowany przez organiza-
torki, a zarazem jury konkursu – anglist-
ki ZS Mariolę Ostafińską, Ewę Radwan 
i Beatę Bober-Bralich.

W tegorocznej edycji jury wyłoniło na-
stępujących laureatów: miejsce I – uczen-
nica SP nr 7 Aleksandra Blaut, miejsce II 
– uczennica SP nr 1 Emilia Kordyś, miej-
sce III – również uczennica SP nr 1 Moni-
ka Kozioł. Laureatkom i ich opiekunom 
serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów 
językowych w następnym etapie eduka-
cyjnym. Jednocześnie bardzo dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za liczny udział 
w konkursie, a wszystkim opiekunom 
za owocną współpracę z naszą szkołą i wy-
siłek włożony w przygotowanie młodzieży. 
Nagrody dla laureatów zostały ufundowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Rybniku.

Mariola Ostafińska
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Na terenie powiatu rybnickiego 
funkcjonuje 5 rodzin zastępczych 
zawodowych, w tym 3 pełniące 
funkcję pogotowia rodzinnego. 
Wszystkie rodziny zawodowe z te-
renu powiatu widnieją w rejestrze 
rodzin zastępczych zawodowych, 
który prowadzi i na bieżąco aktu-
alizuje Organizator Rodzinnej Pie-
czy Zastępczej.

– Czym się kierowaliście, zgłaszając 
gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej?
Państwo Konsek: – Mając na uwadze 
fakt, że nasze dzieci stały się już pełnolet-
nie i założyły własne rodziny, chcieliśmy 
poświęcić swój wolny czas dla kogoś, kto 
tego potrzebuje. W 2006 r. przyjęliśmy 
do rodziny zastępczej troje rodzeństwa, 
po krótkim czasie dołączyła jeszcze jedna 
dziewczynka. W 2018 r. ostatni wycho-
wanek, dla którego stanowiliśmy rodzinę 
zastępczą niezawodową uzyskał pełno-
letniość. W tym momencie, czując pustkę 
i chęć niesienia dalszej pomocy, postanowi-
liśmy wraz z mężem prowadzić pogotowie 
rodzinne.
Pani Bożena Skaba: – Na moją gotowość 
do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego 
przyczyniła się przeżyta w przeszłości trud-
na sytuacja zdrowotna mojego własnego 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Powołanie dla nas, 
szansa dla dzieci

Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie – tak mówi Konwencja o prawach dziecka. Jednak nie 
każde dziecko może wychowywać się w swoim naturalnym środowisku. Dlatego, aby zapewnić mu zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb i optymalny rozwój, powstały rodziny zastępcze.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnia rodzinom 
zastępczym wsparcie w postaci koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, spotkań w ramach grup wsparcia oraz organizuje 
szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Wszystkie ro-
dziny zastępcze na bieżąco mogą korzystać z bezpłatnych porad 
prawnych, psychoterapii rodzinnej oraz indywidualnej. Ponadto 
pracownicy PCPR w Rybniku codziennie służą pomocą udzie-
lając poradnictwa specjalistycznego.

W zakresie szeroko pojętej integracji oraz promowania ro-
dzicielstwa zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

organizuje wycieczki i pikniki integracyjne. Tego typu forma 
spędzania czasu wolnego cieszy się sporym zainteresowaniem.

Jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w ramach 
ścisłej współpracy z rodzinami zastępczymi, składamy podzię-
kowania za trud, poświęcenie oraz za troskę i opiekę, którą każ-
dego dnia ofiarują dzieciom.

Aby przybliżyć temat rodzicielstwa zastępczego pracownicy 
PCPR w Rybniku spotkali się z rodzinami zastępczymi naszego 
powiatu i przeprowadzili z nimi wywiad. Poniżej przedstawiamy 
niektóre z ich wypowiedzi.

dziecka. Pozytywnie zakończone leczenie 
przyczyniło się do podjęcia decyzji o nie-
sieniu pomocy potrzebującym dzieciom. 
Traktuję to jako osobiste spłacenie długu.
Państwo Kalemba: – Historia sprawo-
wania przez nas rodziny zastępczej rozpo-
częła się już w 2012 r., kiedy przyjęliśmy 
pod opiekę maleńką dziewczynkę, która 
jest z nami do dziś. Główną motywacją 
do sprawowania opieki nad dziećmi jest 
chęć niesienia pomocy dzieciom, stworze-
nia im domu pełnego miłości i ciepła ro-
dzinnego.
Pani Joanna Morciniec: – W szkole śred-
niej byłam wolontariuszem w Domu Ma-
łego Dziecka. Zawsze bardzo przeżywa-
łam każde spotkanie z mieszkającymi tam 
dziećmi. To była ta iskra. Dziesięć lat póź-
niej przyjęłam pierwsze dziecko do rodzi-
ny zastępczej, była to dziewczynka, z tego 
samego Domu Małego Dziecka.

Państwo Halfar: – Naszą motywacją 
była bezinteresowna chęć pomocy dzie-
ciom nagle potrzebującym pomocy, mając 
odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz 
akceptację swojej biologicznej rodziny.

– Z pewnością nie zawsze jest łatwo? …
B. Skaba: – Samo życie. Raz lepiej, raz 
gorzej. Nie ma nic szczególnego, funkcjo-
nujemy jak zwykła rodzina.
Państwo Konsek: – Uważamy, że na dzień 
dzisiejszy nie mamy problemów, a gdy się 
pojawiają, rozwiązujemy je na bieżąco. 
Żyjemy bardzo rodzinnie i pomagamy so-
bie nawzajem.
Państwo Kalemba: – Trudnością dla nas 
są spotkania z rodzicami biologicznymi. 
Problem ten polega na nieregularnych spo-
tkaniach rodzin biologicznych z dziećmi. 
Często zdarza się, że biologiczni rodzice 
odwołują lub nie przychodzą na umó-

Państwo GABRIELA i CZESŁAW KONSEK  
– pogotowie rodzinne
Państwo MARIOLA i ADAM KALEMBA  
– pogotowie rodzinne
Pani BOŻENA SKABA  
– pogotowie rodzinne
Państwo JOANNA i DAWID MORCINIEC  
– rodzina zawodowa
Państwo RENATA i JAN HALFAR  
– rodzina zawodowa
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wione wcześnie spotkanie. Dziecko wtedy 
ma ogromny żal, czuje się zawiedzione.
J. Morciniec: – Oczywiście bywają gor-
sze chwile, ale tych dobrych jest znacznie 
więcej i to te dobre chwile motywują nas 
do działania.
Państwo Halfar: – Bywają też – niestety 
– rodziny biologiczne bardzo roszczeniowo 
nastawione do rodziców zastępczych…

– Co daje Państwu największą satys-
fakcję w pełnieniu tej roli?
Państwo Kalemba: – Największą satys-
fakcję w pełnieniu tej funkcji daje nam 
przed wszystkim radość dzieci, uśmiech 
na ich twarzy, ale co najważniejsze, to po-
stępy rozwojowe.
B. Skaba: – Największą satysfakcję dają 
mi spotkania z rodzinami adopcyjnymi, 
którzy przysposobili dzieci będące wcześniej 
pod moją opieką. Niektórzy podopieczni 
wpadają do mnie z rodzicami. Bawią się, 
opowiadają, że są szczęśliwi, a gdy pytam 
czy zostaną u mnie na dłużej mówią, że nie, 
bo… muszą wracać już do domu. [śmiech]
Pani Konsek: – W domu zawsze jest gło-
śno, wesoło, jest dużo radości, uśmiechu, 
miłości. W naszym domu panuje zgoda 
i wzajemne zrozumienie.
J. Morciniec: – Największą satysfakcję 
daje mi śmiech dzieci, który wypełnia nasz 
dom.
Państwo Halfar: – Satysfakcją dla nas 
jest możliwość natychmiastowej pomocy 
dziecku, sukcesy dzieci w codziennym ży-
ciu, w szkole, w przechodzeniu w dorosłość 
oraz sytuacje, gdy dziecko – po odejściu – 
bardzo chętnie do nas wraca, bo czuje się 
częścią rodziny.

– Na jakie formy pomocy możecie Pań-
stwo liczyć? Co chcielibyście zmienić 
w systemie pieczy zastępczej?
Państwo Kalemba: – Dużym wspar-
ciem dla nas byłoby utworzenie miejsca, 
gdzie mogą odbywać się spotkania dzieci 
umieszczonych w pieczy z ich rodzicami 
biologicznymi. Miejsce to zapewniałoby 
sprzyjające i bezpieczne warunki spotka-
nia dla wszystkich.
Państwo Konsek: – Zawsze możemy li-
czyć na pomoc innych, również ze strony 
szkoły, przedszkola oraz pracowników 
PCPR [Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie – przyp. red.]. Jeśli chodzi 
o zmiany to pokój spotkań byłby dla nas 
sporym ułatwieniem, zapewniając dziecku 
bezpieczeństwo i komfort podczas spotkań 
z rodzicami biologicznymi.
B. Skaba: – W przypadku przebywania 
w mojej rodzinie większej ilości dzieci du-
żym wsparciem dla mnie jest przyznanie 
przez PCPR osoby do pomocy przy spra-
wowaniu opieki.

J. Morciniec: – Chciałabym, aby na te-
renie PCPR utworzono pokój spotkań dla 
dzieci z rodzicami biologicznymi.
Państwo Halfar: – Dużym wsparciem dla 
nas jest przekazywana pomoc finansowa 
na remonty, poradnictwo koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych 
pracowników i specjalistów z PCPR…

– Chwile i zdarzenia, które utkwiły Wam 
w pamięci? …
Państwo Konsek: – Najbardziej w naszej 
pamięci pozostają chwile, kiedy dziecko 
przychodzi do naszej rodziny jak również 
rozstania.
B. Skaba: – Najbardziej wstrząsającym 
dla mnie zdarzeniem było potwierdzenie 
stosowania przemocy seksualnej ze strony 
rodziców biologicznych wobec dziecka, 
które przebywało w mojej rodzinie.

Państwo Kalemba: – Myślimy, że adopcje 
są takim ważnym wydarzeniem w życiu, 
które długo się pamięta.
J. Morciniec: – Od momentu pojawienia 
się pierwszego dziecka w naszym domu 
każdy dzień jest wyjątkowy, ale najwięk-
szym przeżyciem było przyjęcie maleńkich 
bliźniąt. Było to 19 lat temu, a chłopcy na-
dal są z nami.
Państwo Halfar: – W naszym przypadku 
sytuacje stresujące i przykre to na przy-
kład kilkakrotne ucieczki i poszukiwania 
dziecka z problemami psychicznymi oraz 
bezpodstawne oskarżenia nas o złe trakto-
wanie dzieci.

– Dlaczego warto to robić?
B. Skaba: – Wiem, że jestem potrzebna, 
cieszę się jak dzieci się uśmiechają i przy-
tulają.
Państwo Konsek: – Ponieważ warto po-
magać. Sprawia to dużą radość.
J. Morciniec: – Dla mnie to sens życia.
Państwo Kalemba: – Naszym zdaniem 
warto tworzyć ciepły dom, ponieważ każ-
de dziecko ma prawo do wychowywania 
się w rodzinie.
Państwo Halfar: – Miło patrzeć, gdy 
dziecko czuje, że może otrzymać od nas 
to, czego nie miało w rodzinie biologicz-
nej. Warto pokazać dziecku, że można żyć 
inaczej, że obok są ludzie, którzy dają mu 
poczucie bezpieczeństwa.

– Wasze osobiste osiągnięcia?
Państwo Kalemba: – Dużym osiągnię-
ciem dla nas jest widoczność postępów 
rozwojowych naszych podopiecznych. Po-
nadto przygotowywanie dzieci do adopcji 
i pozytywne zakończenie tego procesu.
Państwo Konsek: – Naszym zdaniem du-
żym osiągnięciem, jako rodziny zastępczej 
niezawodowej jest wychowanie już peł-
noletniego rodzeństwa, dla którego nadal 
jesteśmy „rodzicami”. Mało tego, nawet 
„dziadkami”.
Państwo Halfar: – Za osobiste osiągnię-
cia uważamy te, gdy odchodzące dzieci 
odnalazły swoje miejsce w kochających ro-
dzinach oraz gdy po sześciu latach starań 
udało się uzyskać samodzielne mieszkanie 
dla podopiecznej.

– Co kiedy dziecko odchodzi?
B. Skaba: – Staram się nie płakać, ale po-
cieszać się, że to szansa dla dziecka na ko-
chającym dom. Chyba najbardziej przeży-
wam, kiedy dzieci trafiają do placówki.
Państwo Kalemba: – Jest smutek. Jednak 
kiedy dzieci odchodzą od nas do rodzin 
adopcyjnych, to wiemy, że będą otoczone 
miłością.
Państwo Konsek: – Smutek i żal…
J. Morciniec: – Jest radość, są i łzy. Ra-
dość, bo dziecko zyskuje dom, a łzy, bo od-
chodzi cząstka nas.
Państwo Halfar: – To zależy od okolicz-
ności. Jeśli jest to powrót do biologicznej 
rodziny, to troska o to, jak się im ułoży, czy 
sytuacja się unormuje, czy nie będzie po-
wtórnego odbioru.

– Co chcielibyście przekazać osobom, 
które zastanawiają się nad podjęciem 
decyzji o założeniu rodziny zastępczej?
Państwo Konsek: – Jeśli ktoś ma miłość 
i wielkie serce dla dzieci, to można się po-
święcić.
Państwo Kalemba: – Warto pomagać 
innym, otoczyć dziecko miłością i patrzeć 
na postępy w jego rozwoju.
B. Skaba: – Przed podjęciem decyzji po-
winni się zastanowić, czy dadzą radę. Dla 
mnie ważny jest uśmiech dziecka, jego za-
dowolenie i poczucie przynależności do na-
szej rodziny.
J. Morciniec: – …Aby zastanowiły się, czy 
są gotowe wywrócić swoje życie do góry no-
gami. Jeśli tak, to nie ma na co czekać, tylko 
należy zgłosić się do PCPR.
Państwo Halfar: – …Aby bardzo dobrze 
zastanowiły się nad swoją motywacją 
i swoimi predyspozycjami psychicznymi 
oraz odpornością na trudne, stresujące 
sytuacje, których może być bardzo dużo. 
Poza tym w taką pomoc musi być zaanga-
żowana rodzina biologiczna kandydatów 
na rodzinę zastępczą.
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Turnieje sportowe w ZS
pod patronatem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Rybnickiego

Z Pucharem  Świata
Przed kilkoma tygodniami gościliśmy Starostwie 
Powiatowym przedstawicieli Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Czerwionce–Leszczynach, jego 
dyrektora Michała Cichonia, zarazem przewodniczą-
cego Komisji Współpracy Europejskiej Rady Powiatu 
Rybnickiego oraz Dariusza Luksa – menadżera spor-
tu w MOSiR, którzy przywieźli Puchar Mistrzostw 
Świata wywalczony przez naszych siatkarzy w 2018 r. 
na włoskich i bułgarskich parkietach

26 lutego odbył się turniej w piłce 
nożnej halowej. W rywalizacji wzię-
ło udział pięć reprezentacji: Zespół 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
z Rybnika, I LO im. Powstańców 
Śląskich z Rybnika, Zespół Szkół 
Technicznych z Rybnika oraz dwie 
drużyny gospodarzy, Zespołu 
Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Po bardzo zaciętych spotkaniach 
najlepszą drużyną okazała się repre-
zentacja ZSME z Rybnika, na II miej-
scu turniej ukończyła drużyna I LO im. 
Powstańców Śląskich z Rybnika, a III 
miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych 
z Rybnika. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany Paweł Wicha, 
najlepszym bramkarzem Oktawian Dy-
dek, zaś królem strzelców Kacper An-

Przypomnijmy, że wicemi-
strzem świata została Brazylia, 
natomiast ekipa USA wywal-
czyła brąz. Mieliśmy okazję 
osobiście zobaczyć to cen-
ne trofeum, dotknąć i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie 
z tym wyjątkowym pucharem. 
Na co dzień puchar jest prze-
chowywany w siedzibie PZPS 
w Warszawie. Jest to drugie 
mistrzostwo świata naszych 
siatkarzy i mamy nadzieję, 
że doczekamy się w niedale-
kiej przyszłości trzeciego ty-
tułu mistrza świata.

tończyk (wszyscy z ZSME z Rybnika).  
5 marca do rywalizacji w siatków-
ce chłopców przystąpiły następujące 
drużyny: Zespół Szkół w Czerwion-
ce-Leszczynach, I LO im. Powstań-
ców Śląskich z Rybnika i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Ornontowic. 
Po zaciętej rywalizacji w systemie „każdy 

z każdym” najlepszą okazała się repre-
zentacja I LO im. Powstańców Śląskich 
z Rybnika, pokonując oba zespoły w sto-
sunku 3:0. II miejsce zajęła drużyna z Or-
nontowic, a III gospodarz turnieju, czyli 
ZS Czerwionka. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został wybrany Rafał Nie-
rząd z Ornontowic.

Podczas 3. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach 
odbył się Przegląd Garażowych Wynalazków OFF 
SCIENCE. Jednym ze zgłoszonych jedenastu projektów 
był gokart elektryczny zbudowany przez uczniów Ze-
społu Szkół w Czerwionce-Leszczynach podczas zajęć 
Klubu Młodego Odkrywcy „Kamerlik”, prowadzonych 
przez Małgorzatę Szymurę i Dariusza Grajnera.

Publiczność oczarowana 
kamerlikowym gokartem

Osoby odwiedzjące Między-
narodowe Centrum Kongreso-
we w Katowice mogły obejrzeć 
z bliska wszystkie propozycje 
konkursowe i porozmawiać 
z ich autorami. Kamerlikowe-
go gokarta prezentowali Mate-
usz Szaboń, Daniel Holeczki 
i Daniel Szlijan. Przy każdym 
z 11 stanowisk znajdowały się 
pojemniki, do których moż-

Kronika Powiatu Rybnickiego 
BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK  
POWIATU RYBNICKIEGO

na było wrzucać głosy, czyli 
piłeczki pingpongowe. Osta-
tecznie projekt uczniów ZSCL 
zdobył najwięcej głosów, a jego 
twórcy odebrali z rąk prorek-
tora Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach – prof. dr hab. 
Ryszarda Koziołka, nagro-
dę publiczności, czyli jedną 
z trzech równorzędnych na-
gród w kwocie 2 tys. zł.

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31, tel. 32 416 13 59, 32 42 
28 300, e-mail: promocja@starostwo.rybnik.pl  www.starostwo.rybnik.pl
Realizacja: Wydawnictwo Vectra, Czerwionka-Leszczyny, e-mail: biuro@arw-vectra.pl
Druk: Drukarnia Infopakt, Rybnik
Redakcja  zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i przeredagowania nadsyłanych materiałów, 
nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.
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Referat Architektury,  
Budownictwa i Inwestycji
tel. 32 41 61 351 
architektura@starostwo.rybnik.pl 
inwestycje@starostwo.rybnik.pl

Referat Komunikacji
tel. 32 42 34 522 wew.21, fax 32 42 34 522

Referat Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 41 61 332
gn@starostwo.rybnik.pl

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 41 61 325, 32 41 61 356, 32 41 61 320

Referat Funduszy Zewnętrznych
tel. 32 41 61 357 
rfz@starostwo.rybnik.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 42 28 300 wew. 3,  fax 32 42 21 065
rzecznik@starostwo.rybnik.pl

Biuro Paszportowe
Rybnik, ul. 3 Maja 27, 
tel. 32 42 26 300

Powiatowy Urząd Pracy
Rybnik, ul. Jankowicka 1 
tel. 32 42 26 095, 32 42 21 623,  
32 42 60 036

Sąd Rejonowy
Rybnik, ul. Pl. Mikołaja Kopernika 2 
tel. 32 42 60 015 do 23 
fax 32 42 60 012

Prokuratura Rejonowa w Rybniku
Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 41
tel. 32 755 90 20 do 22

Urząd Statystyczny
Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 6 
tel. 32 42 21 921, 32 42 22 784,  
fax 32 42 23 662

Urząd Skarbowy
Rybnik, ul. Pl. Armii Krajowej 3 
tel. 32 42 35 800 
fax 32 42 35 880

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rybnik, ul. Władysława Reymonta 2 
tel. 32 42 22 600 
fax 32 42 24 958

Urząd Celny
Rybnik, ul. Kłokocińska 51
tel. 32 439 01 00

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Rybnik, ul. Józefa Piłsudskiego 2 
tel. 32 42 23 446
fax 32 42 23 446 wew. 240

Schronisko Dla Zwierząt
Rybnik, ul. Majątkowa 42 
tel. 32 42 46 299

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 43 12 034

Zespół Szkół Specjalnych  
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 43 12 991

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 43 11 267

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
tel. 32 43 00 006

WYDZIAŁY I REFERATY

Sekretariat  
tel. 32 42 28 300 wew. 19
sekretariat@starostwo.rybnik.pl

Wydział Organizacyjny
tel. 32 42 28 300
organizacyjny@starostwo.rybnik.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy
tel. 32 41 61 316, 32 41 61 322 
finansowy@starostwo.rybnik.pl

Wydział Geodezji
tel. 32 41 61 336, 32 41 61 354  
geodezja@starostwo.rybnik.pl

Biuro Rady Powiatu
tel. 32 41 61 346 
rada.powiatu@starostwo.rybnik.pl

Referat Oświaty, Promocji,  
Kultury i Zdrowia
tel. 32 41 61 359 
oswiata@starostwo.rybnik.pl 
promocja@starostwo.rybnik.pl

Powiatowa Placówka  
Opiekuńczo-Wychowawcza  
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 77 82 871

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 72 31 234

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
tel. 32 42 27 478

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Rybniku, tel. 32 42 60 033

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

INNE WAŻNE  
URZĘDY I INSTYTUCJE

Starostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 28 300,  fax 32 42 28 658

Godziny otwarcia:
poniedziałek – środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-18.00
piątek 7.30-13.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Czerwionce-Leszczynach  
(ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny),  
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13.00-17.00,  
wtorek 7.30-11.30, piątek 13.30-17.30

IZBA RZEMIEŚLNICZA w Rybniku  
(ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik), pokój nr 8 (parter)  
poniedziałek – piątek, w godz. 16.00-20.00

STAROSTWO POWIATOWE w Rybniku  
(ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik) pokój nr 322 (II piętro)  
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-12.00


