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OŚWIATA
Za nami czas świąteczno-
noworocznych spotkań,
m.in. takich, jakie przeżyło
liczne grono osób związa-
nych z Zespołem Szkół
w Czerwionce-Leszczy-
nach. Wracamy do atmosfe-
ry tego wydarzenia. STR. 5

Uproszczenie procedur zwią-
zanych z realizacją obiektów
budowlanych � w tym du-
chu przyjęto w ustawo-
dawstwie szereg zmian,
o których informujemy na
naszych łamach. Warto się
z nimi zapoznać! STR. 6

Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności ma od nie-
dawna nową siedzibę, któ-
ra spełnia odpowiednie
kryteria, jest przestronna
i funkcjonalna, a służy nie
tylko mieszkańcom naszego
powiatu. STR. 2

Niezwykła opowieść o Śląsku.
Losy bohaterów tej książki �
miejscami dramatyczne, a inny-
mi razy wręcz przeciwnie, zabaw-
ne � to tylko pretekst, bowiem
rozgrywają się na tle autentycz-
nych wydarzeń z końca II wojny
światowej i okresu utrwalania
władzy ludowej na Górnym Ślą-
sku. Dla mieszkańców tego regio-
nu to czas wyjątkowo trudnych
i bolesnych doświadczeń, które
przekładają się na ich rodzinne,
zawodowe i społeczne relacje.

Jerzy Buczyński
POKOLENIA W CZERNI

Świąteczny koncert chórów
W Czerwionce-Leszczynach koncerty chórów parafialnych
cieszą się już długoletnią tradycją. Warto przy tym podkre-
ślić, iż zespoły śpiewacze działają tutaj niemal w każdym
sołectwie i dzielnicy. Tym bardziej cenne jest to, iż przynaj-
mniej raz w roku mogą się one spotkać, każdorazowo w in-
nej świątyni na terenie gminy, aby zaprezentować kilka ko-
lęd, a na koniec zaśpiewać wspólnie. Tym roku w Dębień-
sku, w kościele św. Jerzego. STRONA 2

Nowy wóz dla OSP Palowice
W połowie ubiegłego miesiąca Ochotniczej Straży Pożarnej
w Palowicach przekazano nowy samochód ratowniczo-ga-
śniczy marki MAN. Jego zakup w głównej spoczął na bu-
dżecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, choć za po-
moc finansową dziękowano również Starostwu Powiatowe-
mu w Rybniku, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Komendom Państwowej Straży Pożarnej
w Rybniku i Katowicach. STRONA 2

ŚWIĘTO KULTURY ŚLĄSKIEJ
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ
Integracja środowisk, współpraca, rozwijanie twórczości Kół
Gospodyń Wiejskich � to główne założenia niezwykłego tur-
nieju, który w regionie rybnickim na stałe zagościł w kalen-
darzu imprez kulturalnych. Niedawno mieliśmy już kolejną
odsłonę tej ciekawej rywalizacji, z wielkim finałem na sce-
nie Teatru Ziemi Rybnickiej. Doprawdy było co podziwiać,
bowiem członkinie KGW odznaczają się nie tylko poczuciem
humoru, ale też godną uznania pomysłowością.
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INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Zarząd Powiatu w Rybniku, na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 4
pkt 9 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami informuje, że na: tablicy ogłoszeń Starostwa Powiato-
wego w Rybniku, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ryb-
niku pod adresem http://www.starostwo.rybnik.pl/ oraz na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Powiatu Rybnickiego pod adresem http://
www.bip.starostwo.rybnik.pl/komunikaty-ogloszenia-obwieszczenia

zamieszczono wykaz dotyczący
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Ryb-
nickiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, położonych na terenie Powiatu Rybnickiego,
Gminy Lyski, obręb Lyski, karta mapy 3, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr: 1490/32 o pow. 0,0811 ha,
1491/32 o pow. 0,1226 ha, 1492/32 o pow. 0,0365, 1493/32 o pow.
0,1093 ha i 1494/32 o pow. 0,1140 ha, dla których Sąd Rejonowy
w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą nr GL1Y/00127276/3.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku bądź pod
nr tel. 32 41-613-17 lub 32 41-613-32.

PZON w nowej siedzibie
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Głównym zadaniem Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności jest wydawanie orze-
czeń o:
! niepełnosprawności dla osób do 16

roku życia,
!  stopniu niepełnosprawności dla

osób powyżej 16 roku życia,
! wskazaniach do ulg i uprawnień dla

osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do
pracy, o których mowa w art. 5 i 62
Ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej.

Do zadań Zespołu należy również:
!  wydawanie osobom niepełno-

sprawnym na podstawie posiada-
nych przez nie orzeczeń legityma-
cji osoby niepełnosprawnej,

! realizacja zadań związanych z wy-
dawaniem kart parkingowych,

Od 2 stycznia br. Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Bolesła-
wa Chrobrego 39.

o których mowa w ustawie Prawo
o ruchu drogowym i właściwych
w tym zakresie aktach wykonaw-
czych,

! udzielanie informacji i poradnictwa
dotyczących uprawnień przysługu-
jącym osobom niepełnosprawnym,

! przedkładanie stosownym organom
kwartalnych informacji o realizacji
wyżej wymienionych zadań.

Punkt obsługi klienta jest czynny
w godzinach:
! poniedziałek 8.00-14.00
! wtorek 8.00-12.00
! środa 10.00-14.00
! czwartek 8.00-17.00
! piątek 8.00-14.00

Więcej na temat funkcjonowania
PZON, na stronie:
www.pzon.rybnik.pl
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Świąteczny koncert chórów
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Nowy wóz dla
OSP Palowice
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ŚWIĘTO KULTURY ŚLĄSKIEJ
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ
15 stycznia, już po raz dwunasty, na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej odbył
się Powiatowy Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich �Gwara śląska na weso-
ło�. Poprzedzony etapem gminnym konkurs był prawdziwym świętem kul-
tury śląskiej. Panie z trzynastu Kół Gospodyń Wiejskich prezentowały się
w trzech konkurencjach.
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 ZARZĄD POWIATU RYBNICKIEGO
OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

w Czerwionce -Leszczynach
z siedzibą: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
spełnia łącznie następujące wymagania::
1)ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwa-
lifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce oświatowo � wychowawczej;
2)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z prze-
pisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku na-
uczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego � pozytywną ocenę pracy w okre-
sie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
� przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu � przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r., poz. 1379), a w przypadku
nauczyciela akademickiego � karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.
1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1842), oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe;
 8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego;
 9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środ-
kami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grud-
nia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz.168 ze zm.)

2. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowa-
ny, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i po-
siada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo
nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w placówce opiekuńczo � wychowawczej i spełnia wymaga-
nia określone w pkt 1 ppkt 2-9.

3. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która
spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) � stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż
pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie
organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycz-

nej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obo-
wiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniają-
cy wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co
najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania pla-
cówki,
2) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświad-
czającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczegól-
ności informację o:
� stażu pracy pedagogicznej � w przypadku nauczyciela albo
� stażu pracy dydaktycznej � w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
� stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym � w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z orygina-
łem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
o którym mowa w ppkt 3,
5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z orygina-
łem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształce-
nia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kur-
su kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związa-
nych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów (tj. Dz. U. 2013 r., poz.168 ze zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust.
3a ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1721) �
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem ko-
pii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego � w przy-
padku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem ko-
pii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego � w przypadku nauczy-
ciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r., poz. 1379)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy-
ższym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1842) � w przypadku nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i ko-
rzysta z pełni praw
publicznych � w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz.
922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem �Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach� do dnia 15.02.2017 r. do godziny 15.30 na
adres: Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik.
Oferty można składać w siedzibie Starostwa w Referacie Oświaty, Promocji, Kul-
tury i Zdrowia pok. 315 w dniach:
poniedziałek � środa w godzinach 7.30 � 15.30
czwartek 7.30 -18.00 i piątek 7.30 � 13.00
W przypadku nadania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Ryb-
nickiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnymi pismami.
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Już od bardzo dawna w grudniu przygotowujemy się na nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia. To dla każdego z nas wyjątkowy czas, ponieważ związany jest z tym, co najbliż-
sze i najukochańsze � z rodziną, ciepłem, spokojem, tajemniczością dzieciństwa, wyjątkową
atmosferą� Boże Narodzenie to święta, podczas których życie zwalnia tempo tak, aby
człowiek mógł na nowo, wśród najbliższych, uświadomić sobie to, co w jego życiu jest
najważniejsze. Dla wierzących jest to niezwykły moment zbliżenia się do Boga, poświęce-
nia Mu swych myśli i uczuć, bycia z Nim w maleńkim betlejemskim dziecku. Te Święta Ra-
dości na nowo przypominają nam, że wraz z narodzinami Zbawiciela spełniła się Boża obiet-
nica o życiu w pokoju i miłości.

Czas radości i wyciszenia
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Na początku września 2016 r. z pewnej rybnickiej szkoły do
Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Czerwionce-
Leszczynach przeniosła się nowa uczennica. Aby przekonać
się o tym, jaki jest jej stosunek do sytuacji, w jakiej się zna-
lazła, postanowiliśmy przeprowadzić z nią wywiad. Uczen-
nica podzieliła się z nami swoimi przemyśleniami oraz po-
wodami, dla których zmieniła szkołę.
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Zmiany w przepisach budowlanych
od 2 stycznia 2017 r.
28 grudnia 2017 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiębiorców, wnoszącą kilka istotnych zmian do przepisów pra-
wa budowlanego. Uchwalona ustawa dokonuje nowelizacji ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290,
z późn. zm.), polegającej na przyjęciu regulacji, mających uprościć
postępowanie związane z realizacją obiektów budowlanych.

26-27 października ubiegłego
roku we Wrocławskim Cen-
trum Kongresowym odbyła
się jedenasta już edycja kon-
ferencji, zorganizowanej
przez Dolnośląską Agencję
Energii i Środowiska oraz
Stowarzyszenie na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju.
Tym razem hasłem przewod-
nim była �Poprawa efektyw-
ności energetycznej budyn-
ków objętych ochroną kon-
serwatorską�.
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Litery z pól ponumerowanych tworzą rozwiązanie krzyżówki. Pierwsze 3 osoby, które wyślą hasło
na adres: promocja@starostwo.rybnik.pl otrzymają nagrody. Na rozwiązanie czekamy do
5.01.2017 r. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w kolejnym numerze. Po odbiór na-
gród zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Rybniku (pokój 315).
Rozwiązaniem krzyżówki w poprzednim numerze było hasło PENDOLINO. Osoby, które przysła-
ły nam hasło najszybciej i otrzymują nagrody, to: Ewa Kala, Irena Babczyńska i Maria Oczadły.

Zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Referat Architektury i Budownictwa
tel. 32 41 61 351
architektura@starostwo.rybnik.pl

Referat Inwestycji
tel. 32 41 61 361
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
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

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, 32 72 31 401

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
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Młodzi wciąż pamiętają
o Wilhelmie Szewczyku
10 stycznia br. odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Życiu i Twór-
czości Wilhelma Szewczyka, patrona naszej szkoły, w której brali udział
uczniowie powiatowych gimnazjów. Rywalizacja przebiegała pod czujnym
okiem jury, w składzie którego znaleźli się: prof. Grażyna Barbara Szew-
czyk � córka pisarza, Michał Skop � sekretarz Stowarzyszenia im. Wilhelma
Szewczyka, dyrektor Zespołu Szkół Natalia Kuś, Gabriela Grzegorzyca-Bur-
da � organizatorka konkursu oraz Eugeniusz Rożek.
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