
AKTUALNOŚCI
W pierwszym tygodniu no-
wego roku w sali Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dę-
bieńsku Starym odbyło się
noworoczne spotkanie człon-
ków Towarzystwa Sympaty-
ków Ziemi Dębieńskiej, Koła
Gospodyń z Dębieńska oraz
seniorów. STR. 3

OŚWIATA
Za nami uroczystości z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka pod
hasłem �Droga Babciu, Dro-
gi Dziadku� zorganizowane
przez Przedszkole nr 10 im.
Juliana Tuwima w Czer-
wionce-Leszczynach. Im-
preza odbyła się 19 stycz-
nia. STR. 4

ŚRODOWISKO
Mieszkańcy regionu oba-
wiają się smogu. Czym
właściwie jest to zjawisko
i co zrobić, żeby zwalczać
jego skutki? Władze powia-
tu już realizują projekt
�Wyjście smoga. Walczymy
o lepsze powietrze w Ryb-
niku�. STR. 6
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ŁATWIEJ ZNAJDĄ PRACĘ

Aktywni niepełnosprawni
uczą się szyć i gotować

Powiat Rybnicki, gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny oraz gmina Gaszowice od grudnia
realizują projekt pn. �Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim�.
W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku prowadzi zajęcia
w Warsztacie Aktywnej Integracji skierowane do osób niepełnosprawnych z powiatu.
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Sezon skatowy
podsumowany
W piątkowe popołudnie, 18 grudnia, Izba Tradycji
w Czerwionce-Leszczynach  kolejny raz zgroma-
dziła liczną grupę pasjonatów gry w skata. Tego
dnia po kilkugodzinnych zmaganiach, w duchu
sportowej i zaciętej rywalizacji odbyła się klasyfi-
kacja generalna Grand Prix 2015.
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Nasz Chór Gaudeo
i Śpiewająca Polska
Chór GAUDEO Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Gimnazjum
i Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach wziął udział w ogólnopolskim
projekcie Akademia Chóralna � Śpiewająca Polska pod patronatem Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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10 grudnia w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w ramach �Galerii w Sta-
rostwie� odbył się wernisaż wystawy koronek Koła Rękodzieła Artystycz-
nego działającego przy Bibliotece w Dębieńsku Wielkim pt. �Szydełkowa-
nie z pasją�.
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Przypominamy, że trwa okres rozliczeniowy za rok
ubiegły. Informujemy, że istnieje możliwość skła-
dania rozliczeń drogą elektroniczną, za pomocą
strony Ministerstwa Finansów.

Roczne zeznanie
przez internet
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Ręcznie robione koronki
na wystawie w galerii
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zorganizo-
wane w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej, dla mieszkańców powiatu rybnickiego
uruchomiono w poniższych lokalizacjach:

1) W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
pokój nr 320 (II piętro)
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.

2) W siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych
w Czerwionce- Leszczynach
ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni.

3) W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rybniku
ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik
pokój nr 8 (parter)
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00
Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego �Dogma�, z siedzibą
w Mikołowie na ul. Żwirki i Wigury 4a/234.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osoba, o której
mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej.

UWAGA!
Z pomocy prawnej może korzystać osoba fizyczna,
która spełnia jeden z poniższych warunków:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie

się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podsta-
wie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwro-
cie nienależnie pobranego świadczenia;

W pierwszym tygodniu nowego roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dębieńsku Starym odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie człon-
ków Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej, członkiń Koła Gospo-
dyń z Dębieńska oraz seniorów i pozostałych gości. Gospodarzami spo-
tkania byli Marek Profaska � prezes T.S.Z.D. i równocześnie wicestarosta
Powiatu Rybnickiego oraz Marta Domin � przewodnicząca Koła Gospo-
dyń w Dębieńsku.

Noworoczne spotkanie
w Dębieńsku za nami
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2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego;

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legityma-
cję weterana poszkodowanego, o których mowa w usta-
wie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa;

5) która nie ukończyła 26 lat;
6) która ukończyła 65 lat;
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy

naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji
zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wy-

jątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym

stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach;

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego;

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w spra-
wach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygoto-
wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowo-administracyjnym;

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w po-
stępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Uważajcie na pyły i smog!
W związku z występującymi na terenie wojewódz-
twa śląskiego bardzo wysokimi pomiarami stężeń
pytłu zawieszonego prosimy mieszkańców o za-
chowanie szczególnej ostrożności i monitorowa-
nie sytuacji dotyczącej aktualnego zanieczyszcze-
nia atmosfery.
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Święto Babci i Dziadka
w Czerwionce-Leszczynach

19 stycznia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyły się
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka pod hasłem �Dro-
ga Babciu, Drogi Dziadku�� zorganizowane przez Przedszko-
le nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach.
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Tradycje niemieckie
w naszych oczach
Co kraj, to obyczaj. Przekonali się o tym uczniowie i nauczy-
ciele Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach podczas ty-
godniowej wymiany w Übach-Palenberg. Udało im się po-
znać kilka ciekawych szczegółów dotyczących codziennych
i świątecznych tradycji Niemców. Przeczytajcie ich relację.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. W. SHERBORNE

Spotkanie opłatkowe i jasełka

Sprzęty domowe
babć i dziadków

Gimnazjaliści Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach zrealizowali projekt
edukacyjny pod nazwą �Sprzęty domowe naszych babć i narzędzia warsztatowe naszych
dziadków�. Zgromadzili w szkole eksponaty, które wraz z opisami znalazły się na wysta-
wie, a sfotografowane � w katalogu wystawowym.
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10 grudnia w Zespole Szkół im. Weroniki Sherborne
w Czerwionce-Leszczynach odbyło się spotkanie opłatkowe
z rodzicami, na którym uczniowie szkoły zaprezentowali
przedstawienie jasełkowe pt. �Książę pokoju� przygotowane
pod kierunkiem katechetki Barbary Bańczyk, Martyny Chrost
oraz Agnieszki Smołki.
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GODZINY PRACY APTEK W ROKU 2016
CZERWIONKA-LESZCZYNY

Apteka �DUOS�, ul. Broniewskiego 15 od poniedziałku do piątku 8:00 � 20:00
soboty 8:00 � 16:00

Apteka �DUOS�, ul. 3 Maja 23 od poniedziałku do piątku 7:30 � 20:00
soboty 8:00 � 16:00

Apteka �DUOS�, ul. 3 Maja 36C od poniedziałku do piątku 8:00 � 18:00
Apteka �DUOS�, ul. Furgoła 6E od poniedziałku do niedzieli 8:00 � 20:00
Apteka �DUOS�, ul. Ks. Pojdy 35 b od poniedziałku do piątku 7:30 � 21:00

soboty � niedziele 8:00 � 20:00
dyżury nocne każdego miesiąca w dniach:

1,2,6,10,14,15,20,21,25,26,30
Apteka, ul. 3 Maja 12 od poniedziałku do piątku 8:00 � 20:00

soboty 8:30 � 13:30
dyżury nocne każdego miesiąca w dniach:
3, 12, 22

Apteka, ul. Jana Pawła II 8 AB od poniedziałku do piątku 8:00 � 16:00
soboty 8:30 � 14:30
dyżury nocne każdego miesiąca w dniach:
4, 13,19

Apteka �Św. Damiana�, od poniedziałku do piątku 8:00 � 19:00
ul. Kochanowskiego 30 soboty 8:00 � 13:00
Apteka �Melisa�, ul. Morcinka 6 od poniedziałku do piątku 7:30 � 18:30

soboty 7:30 � 13:30
dyżury nocne każdego miesiąca w dniach:
7, 16

Apteka, ul. Jesionka 37 od poniedziałku do piątku 8:00 � 16:00
soboty 8:00 � 13:00
dyżury nocne każdego miesiąca w dniach:
8, 17, 27

Apteka �Św. Damiana�, poniedziałek, środa, czwartek 8:00 � 20:00
Przegędza, ul. Mikołowska 97 wtorek, piątek 8:00 � 21:00 soboty 8:00 � 13:00

dyżury nocne każdego miesiąca w dniach:
5, 9, 18, 28

JEJKOWICE
Apteka �Gminna�, ul. Główna 26 od poniedziałku do piątku 8:00 � 17:00

soboty 8:00 � 12:00
dyżury nocne każdego miesiąca w dniach:
23, 29

ŚWIERKLANY
Apteka �Sanus�, ul. Kościelna 79 poniedziałek, środa, czwartek 8:30 � 15:30

wtorek, piątek 8:30 � 19:00 soboty 8:30 � 12:00
dyżury nocne każdego miesiąca w dniach:
11, 24, 31

Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rybnickiego w porze nocnej od
poniedziałku do piątku ustala się od godz. 21:00 do 7:00 natomiast godziny pracy aptek
ogólnodostępnych w porze nocnej w soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy ustala
się od godz. 20:00 do 8:00 z zastrzeżeniem rozkładu określonego poniżej.
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Podczas spalania paliw następuje uwalnianie do atmosfery szkodliwych związków chemicz-
nych, pyłów i gazów, będących główną przyczyną powstawania zjawiska smogu. Nazwa smog
wzięła się z połączenia dwóch angielskich słów smoke czyli dym oraz frog czyli mgła. Zatem
nasuwa się zasadnicze pytanie � czym w ogóle jest smog? Skąd się bierze i jakie mogą być
skutki jego występowania?

Uczą jak być eko
we własnym domu
Coraz więcej rodzin stara się żyć proekologicznie. Jesteśmy
świadomi kwestii, które dotyczą środowiska naturalnego,
w którym żyjemy. Zwracamy coraz większą uwagę na produk-
ty, które nam zagrażają. Większość osób ma wiedzę na temat
efektu cieplarnianego czy sfery ozonowej. Najważniejsze jest
jednak to, żeby starać się być eko nie tylko na zewnątrz, ale we
własnych domach.

WYJŚCIE SMOGA. WALCZYMY O LEPSZE POWIETRZE W RYBNIKU

SMOG � czy powinniśmy się go obawiać?

Smog to nienaturalne zjawisko at-
mosferyczne polegające na współwy-
stępowaniu zanieczyszczeń powietrza
spowodowanych działalnością czło-
wieka oraz niekorzystnych naturalnych
zjawisk atmosferycznych. Powstaje
przez skumulowanie się znacznej ilo-
ści zanieczyszczeń (motoryzacja, prze-
mysł) na niewielkim obszarze (np.
w mieście). Co istotne, muszą temu
sprzyjać bezwietrzne warunki pogodo-
we oraz duża wilgotność powietrza. Nie
ma wątpliwości, że jest on groźnym zja-
wiskiem, dlatego w miastach i okrę-
gach przemysłowych prowadzi się cią-
gły monitoring stopnia zanieczyszcze-
nia powietrza. W ramach projektu �Wyj-
ście smoga. Walczymy o lepsze powie-
trze w Rybniku� z początkiem paździer-
nika 2015 r. na ścianie budynku przy
ul. Kościuszki 22 została zainstalowa-
na tablica świetlna informująca o aktu-
alnym stężeniu pyłu zawieszonego
w powietrzu. Z kolei na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Starostwa

Powiatowego w Rybniku można zna-
leźć odnośnik do mapy monitoringu
jakości powietrza w województwie ślą-
skim. Dane są na bieżąco aktualizowa-
ne przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń
powietrza sprzyjającymi powstawaniu
smogu są: pojazdy z silnikiem wyso-

koprężnym (tzw. Diesla) jak i benzyno-
wym, zakłady przemysłowe, a także
niewłaściwa eksploatacja domowych
systemów grzewczych (palenie w pie-
cu niedozwolonymi surowcami) czy lo-
kalne kotłownie węglowe, w których
spalanie odbywa się w wysoce nieefek-
tywny sposób. Ozon troposferyczny
wraz z drobnymi cząstkami są uwalnia-
ne do atmosfery w wyniku skompliko-
wanych reakcji fotochemicznych (z
udziałem energii świetlnej) między lot-
nymi związkami organicznymi (LZO),
dwutlenkiem siarki (SO2) i tlenkami azo-
tu (NOx), zwanymi prekursorami tego
zjawiska. Co ciekawe, najbardziej do-
tkliwie daje się odczuć mieszkańcom
terenów oddalonych od miejsca gene-
rowania się zanieczyszczeń. Jest to
związane bezpośrednio z ruchem po-
wietrza, który przenosząc szkodliwe
związki i pyły, staje się ośrodkiem za-
chodzenia niebezpiecznych dla zdro-
wia i środowiska naturalnego reakcji
chemicznych, przyczyniających się do
powstawania smogu nie tylko w mia-
stach, ale również na przedmieściach
i terenach wiejskich.

Ze zjawiskiem smogu zmaga się
wiele miast na całym świecie. Na lek-
cjach biologii poznaliśmy dwa jego
podstawowe rodzaje: typu londyńskie-
go i typu Los Angeles. Z pierwszym
typem, kwaśnym, możemy mieć do
czynienia głównie zimą, gdy tempera-

tura spada poniżej zera. Głównymi
komponentami są: dwutlenek siarki,
dwutlenek węgla i pyły, a zagrożenia
dla zdrowia, jakie za sobą niesie to
głównie duszności, zaburzenie pracy
układu krążenia czy podrażnienie skó-
ry. Z drugim rodzajem smogu, zwanym
również fotochemicznym, spotykamy
się głównie w okresie od lipca do paź-

dziernika. Spowodowany jest nagro-
madzeniem tlenku węgla, tlenku azo-
tu i pyłów przemysłowych. O zagroże-
niu, jakie niesie za sobą opisywane zja-
wisko, przekonali się mieszkańcy Lon-
dynu w grudniu 1952 roku, kiedy to
trujący dym � powstały z nagromadze-
nia się gazów z domowych i fabrycz-
nych kominów oraz spalin samocho-
dowych � odebrał życie ok. 4 tys. Lon-
dyńczyków.

Nie mam wątpliwości, że każdy
z Czytelników słysząc pytanie �Czym
jest smog?� bez zastanowienia odpo-
wie, że jest to wróg utrudniający życie
mieszkańcom większych miast i przede
wszystkim zmotoryzowanym. Prawdą
jest, że nisko zawieszona, gęsta i trują-
ca mgła bardzo ogranicza widoczność,
ale oprócz dyskomfortu wizualnego
należy mówić głośno o zagrożeniach
dla życia i zdrowia ludzi narażonych na
jego występowanie. Skutkami długo-
trwałego narażenia na wdychanie po-
wietrza o wysokim stężeniu zanieczysz-
czeń są: niewydolność płuc, astma,
choroby oskrzeli, krzywica � ponieważ
smog powoduje zmniejszoną produk-
cję witaminy D, której niedobór prowa-
dzi do zmian w układzie kostnym,
wszelkiego rodzaju dolegliwości bólo-
we, podrażnienia oczu, a nawet rak
płuc. Do grup największego ryzyka
należą dzieci, osoby starsze oraz do-
tknięte powikłaniami sercowymi czy

alergiami. Z badań opublikowanych
przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) wynika, że średnia długość
życia przeciętnego Europejczyka z po-
wodu długotrwałego narażenia na dzia-
łanie pyłu zawieszonego jest skrócone
o ponad 8 miesięcy. Co w przeliczeniu
na wszystkich mieszkańców Unii Euro-
pejskiej stanowi bagatela 4 miliony lat
traconych każdego roku. Biorąc pod
uwagę zanieczyszczenia powietrza
w Polsce, Polacy żyją o kolejne 2 mie-
siące krócej. Dla osób nieodbiegają-
cych myślami w przyszłość, lecz kieru-
jących się sentencją carpe diem z po-
ezji Horacego mamy niestety informa-

cję równie alarmującą � sporadyczna
ekspozycja na wysokie stężenia pyłu
PM10 jest równie niebezpieczna, po-
wodując wzrost liczby zgonów z powo-
du chorób układu oddechowego i krą-
żenia, szczególnie w przypadku wraż-
liwej grupy ludności. A czym tak na-
prawdę jest wskaźnik PM10? W pyle za-
wieszonym całkowitym (TSP), ze
względu na wielkość cząstek, wyróżnia
się frakcje o ziarnach: powyżej 10 µm
oraz poniżej 10 µm (pył zawieszony
PM10). W skład frakcji PM10 wchodzi
frakcja o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm
(pył zawieszony PM2,5). Bazując na ak-
tualnych raportach Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) konsekwencje
zdrowotne wynikające z narażenia or-
ganizmu ludzkiego na aerozol atmos-
feryczny PM2,5 są jednak najbardziej
niebezpieczne. Wynika to z niewielkiej
średnicy ziaren, które dzięki swoim roz-
miarom mają zdolność łatwego wnika-
nia do pęcherzyków płucnych, a stam-
tąd do układu krążenia.

Należy skupić się na szukaniu, a na-
stępnie rozwijaniu i udostępnieniu
przeciętnemu Kowalskiemu przyja-
znych narzędzi (w formie wsparcia
merytorycznego czy finansowego) po-
mocnych przy wdrożeniu nowocze-
snych, zielonych technologii, takich jak
odnawialne źródła energii, samocho-
dy hybrydowe tudzież elektryczne. Za-
bieg ten ma na celu zaoferowanie śro-

dowisku innowacyjnych proekologicz-
nych substytutów zdolnych przyczynić
się do polepszenia jakości środowiska
naturalnego albo przynajmniej zaha-
mowania nierzadko nieodwracalnych
w skutkach zjawisk. Z zapewnień obec-
nego Ministra Środowiska Jana Szysz-
ko wynika, że rząd będzie promował
modernizację systemów grzewczych
w domach i stopniowe zmiany w celu
polepszenia jakości powietrza. Dla
mieszkańców Śląska, pracujących
głównie w górnictwie nie jest to jednak
dobra wiadomość. Grozi to bowiem
odejściem od węgla kamiennego, co
w dalszej perspektywie pogłębi � już
i tak bardzo poważny � kryzys w Kopal-
niach na Górnym Śląsku. Przemysł
Rybnickiego Okręgu Węglowego
(ROW) charakteryzuje się bowiem wy-
sokim zatrudnieniem w tej gałęzi prze-
mysłu wydobywczego. Z tego okręgu
pochodzi 30% krajowego wydobycia
węgla kamiennego. Na razie prawo wy-
maga od urzędników poinformowania
obywateli, jeśli średni dobowy poziom
PM10 przekroczy 300 µg/metr sześcien-
ny powietrza. Wbrew pozorom w sto-
sunku do innych państw EU normy nie
są nadto rygorystyczne. Jeszcze nie są.
Na przykład, we Francji norma wynosi
80 µm. Należy więc spodziewać się ob-
ostrzenia tych norm w ramach wprowa-
dzonego w 2013 roku przez Komisję Eu-
ropejską pakietu �Czyste powietrze dla
Europy�. Są w nim opisane nowe cele,
wymagania oraz możliwości ich reali-
zacji do roku 2030.

Rodzi się więc pytanie, jak my, zwy-
kli mieszkańcy zagrożonych terenów,
możemy przeciwdziałać powstawaniu
niebezpiecznego smogu oraz co może
zrobić miasto, gmina czy wojewódz-
two, aby obniżyć stężenie pyłu zawie-
szonego? Eco-driving, samochody hy-
brydowe, zaprzestanie spalania w do-
mowych piecach grzewczych odpa-
dów i śmieci, uruchomienie darmowej
komunikacji miejskiej w sytuacji, dofi-
nansowanie do wymiany ogrzewania
z węglowego na elektryczne, gazowe,
olejowe, bazujące na odnawialnych
źródłach energii (kolektory lub pompy
ciepła) lub ogrzewanie z sieci ciepłow-
niczej, (MPEC) jak to zapowiadają wła-
dze Krakowa. Więcej o tych pomysłach
w kolejnych numerach.

Karolina Leszczyńska

Wielu rodziców wychowuje swoje
dzieci w tym duchu. Chcąc podążać za
trendem proekologicznego wychowa-
nia dzieci i młodzieży dyrekcja oraz ka-
dra pedagogiczna Powiatowej Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czer-
wionce-Leszczynach wyszła z inicja-
tywą napisania projektu, który umożli-
wiłby pozyskanie dodatkowych środ-
ków na ten cel. Otrzymane środki po-
zyskane z budżetu Starostwa Powiato-
wego w Rybniku, zostały wykorzysta-
ne na zakup sportowej odzieży zimo-
wej, aparatów fotograficznych, mate-
riałów plastycznych, pojemników do
segregacji śmieci, a także środków nie-
zbędnych do przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych w terenie. Jak informu-
je dyrektor PPO-W, Barbara Gorzawska-

Leszczyńska, celem pierwszej edycji
projektu realizowanego w okresie od
15 października 2014 roku do 15 mar-
ca 2015 roku było podniesienie świa-
domości ekologicznej wychowanków
Mieszkań Rodzinkowych w Palowicach
i Czuchowie poprzez wyrabianie
w dzieciach nawyku postępowania
w sposób proekologiczny w życiu co-
dziennym. � Projekt był działaniem dłu-
gofalowym, prowadzonym przez okres
sześciu miesięcy, z wykorzystaniem ta-
kich narzędzi jak warsztaty, prelekcje,
konkursy oraz gry i zabawy. Co jednak
istotne i będące dla nas, kadry peda-
gogiczno-zarządzającej, ogromnym
sukcesem � to efekty działań widocz-
ne do dziś � przyznaje Barbara Gorzaw-
ska-Leszczyńska. � Dzięki ogromnemu

zaangażowaniu naszych podopiecz-
nych oraz wychowawców, młodzi lu-
dzie czynnie uczestniczyli w różnego
rodzaju akcjach proekologicznych, jak
i zajęciach mających na celu uświado-
mienie im jak wiele korzyści niesie za
sobą postawa proekologiczna i proz-
drowotna. Dzieci nauczyły się m.in.
w jaki sposób należy przestrzegać za-
sad zdrowego stylu życia, jak dbać
o przyrodę w jej środowisku natural-
nym, jak prawidłowo segregować od-
pady, a także jak umiejętnie poruszać
się w terenie bez szkody dla ekosyste-
mu. Z uwagi na fakt, że wszystkie cele
i założenia projektu zostały w pełni zre-
alizowane, postanowiliśmy go powtó-
rzyć i obecnie jesteśmy w trakcie trwa-
nia drugiej edycji, tym razem pod nową
nazwą � �Z ekologią na Ty� � wyjaśnia
dyrektor PPO-W.

Do kilku z wielu zadań zrealizowa-
nych w ramach projektu należały:
! wyjazd do UGiM Czerwionka-Leszczy-
ny: Wydział Gospodarowania Odpada-
mi � prelekcja na temat segregacji od-
padów oraz zagrożeń wynikających
z nieprzestrzegania zasad proekologicz-
nego zarządzania odpadami; Wydział
Ekologii i Zdrowia � �Eko-pogadanka�
na temat szkodliwości azbestu oraz
o formach ochrony drzew praktykowa-
nych w Gminie Czerwionka-Leszczyny;
! spotkanie i prelekcja w terenie z pra-
cownikiem UGiM Czerwionka-Leszczy-
ny Marcinem Strzelczyk na temat za-

gadnień związanych ze składaniem
wniosków o wydanie pozwolenia na
usunięcia drzew czy też wykonanie cięć
pielęgnacyjnych. Zaprezentowano
również procedurę pomiaru drzew,
określającego ich wiek;
! zbiórka zepsutych i niepotrzebnych
elektrosprzętów (Dom Rodzinkowy
w Palowicach);
! zorganizowanie �Eko-podchodów�,
w których wzięli udział wychowanko-
wie obu mieszkań, formując dwie dru-
żyny zacięcie ze sobą rywalizujące. Wy-
chowankowie z Czuchowa musieli wy-
kazać się dużą znajomością otaczają-
cej przyrody, wiedzą w dziedzinie se-
gregacji i gospodarowania odpadami,
spostrzegawczością, zręcznością, ale
również zdolnościami wokalnymi. A to
wszystko za sprawą uciekającej druży-
ny z Palowic, której członkowie przygo-
towali mnóstwo zadań i łamigłówek,
skutecznie utrudniając wykonanie za-
dania przeciwnikom;
! budowa karmników dla ptaków;
! przygotowanie ozdób świątecznych
z materiałów, których dostarcza nam
Matka Natura, takich jak: szyszki, mech,
patyki, owoce drzew i krzewów;
! przeprowadzenie zajęć warsztato-
wych pt. �Historia jednego pnia�, któ-
rych bohaterem stał się kasztanowiec
będący Pomnikiem Przyrody w Czer-
wionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja;
! wycieczka na Klimczok � słoneczna
i mroźna zima wpasowała się w charak-

ter wycieczki, umożliwiając dzieciom
nie tylko skorzystanie z wypoczynku
podczas drugiego tygodnia ferii zimo-
wych, ale również zapoznanie się
z podstawami topografii i orientacji na
mapie czy nabycie umiejętności posłu-
giwania się kompasem;
!  wycieczka do Palmiarni Miejskiej
w Gliwicach.

Warto dodać, że w ramach poprzed-
niej edycji projektu, wychowankowie
PPO-W Mieszkanie Rodzinkowe w Czu-
chowie wzięli udział w konkursie eko-
logicznym na prace plastyczne pt. �Ru-
szamy do eko-akcji�, organizowanym
przez Wydział Gospodarowania Odpa-
dami pod patronatem burmistrza Czer-
wionki-Leszczyn, Wiesława Janiszew-
skiego i zostali w nim nagrodzeni wy-
różnieniem.

Placówka od kilku lat prężnie się
rozwija, dając wychowankom poczucie
bezpieczeństwa i stwarzając sprzyjają-
ce warunki do rozwoju jak w prawidło-
wo funkcjonującej rodzinie. Działania
kształtujące w dzieciach i młodzieży
poczucie obowiązku dbania o środowi-
sko naturalne zasługują na pochwałę.

Podsumowanie najnowszego pro-
jektu PPO-W: �Z ekologią na Ty� już
w kolejnym numerze. Jednocześnie za-
chęcamy do odwiedzenia strony inter-
netowej placówki www.bip.ppow.po-
wiatrybnicki.pl, gdzie znajduje się wię-
cej informacji na temat jej działalności.

Karolina Leszczyńska
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Gwara śląska na wesoło

Pochwalili się wiedzą
o Wilhelmie Szewczyku
Do stałego kalendarium wydarzeń organizowanych w Ze-
spole Szkół w Czerwionce-Leszczynach wpisał się �Powia-
towy Konkurs o Życiu i Twórczości Wilhelma Szewczyka� �
patrona Liceum Ogólnokształcącego. Co roku w styczniu
gimnazjaliści wykazują się bardzo dobrym przygotowaniem
i wspaniałą wiedzą na temat życiorysu, poezji, prozy i pu-
blicystyki pisarza.

Tereny mieszkaniowe.
Co się do nich zalicza?
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Palowic.
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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

Litery z pól ponumerowanych tworzą rozwiązanie krzyżówki. Pierwsze 3 oso-
by, które prześlą hasło na adres: promocja@starostwo.rybnik.pl otrzymają
nagrody. Na rozwiązanie czekamy do 10.02.2016 r. Nazwiska zwycięzców zo-
staną opublikowane w kolejnym numerze. Po odbiór nagród zapraszamy do
Starostwa Powiatowego w Rybniku (pokój 315).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schronisko mieści się w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 w dzielnicy
Wielopole. Adopcja zwierząt możliwa od poniedziałku do piątku w godz.
od 8:00 do 14:00 i w weekendy i święta od godz. 8:00 do 11:00.

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 wew. 21-26

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

Psy czekają na adopcję!

Gacuś to niewielki, bardzo fajny
i grzeczny piesek. Na spacerze zacie-
kawiony otaczającym go światem.
Pies jest spragniony kontaktu z ludź-
mi, bardzo tęskni za właścicielami.
Wychowany z dziećmi. Nie potrzebu-
je wiele � tylko ciepłego domu, peł-
nej michy i człowieka do kochania.
Gacek jest zaszczepiony przeciwko
wściekliźnie, wykastrowany i zaczi-
powany. Ma ok. 4 lat. (Nr psa: 35)

Drugi pies (jeszcze bez imienia) �
łaciaty, o cudnej urodzie, też jest bar-
dzo otwarty na ludzi, lubi być głaska-
ny. Chętnie spaceruje, obwąchując
nowe miejsca, potrafi chodzić na
smyczy. Do innych psów nastawio-
ny ufnie. Podczas spaceru wystraszył
się wystrzałów z oddali i od tego cza-
su jest zaniepokojony. Do człowieka
początkowo podchodzi z dystansem,
po jakimś czasie nabiera nieco ocho-
ty na bliższy kontakt. (Nr psa: 290)
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