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SPORT

Kontynuujemy prezentację
jednej z najlepszych uczel-
ni technicznych w naszym
kraju � tym razem nieco wię-
cej o Wydziale Górnictwa
i Geologii Politechniki Ślą-
skiej, który w naszym regio-
nie odgrywa szczególnie
ważną rolę. STR. 6

W hali sportowej Zespołu
Szkół odbyły się niedaw-
no Halowe Mistrzostwa
Czerwionki-Leszczyn Dzie-
ci i Młodzieży w lekkiej atle-
tyce. W tym sezonie to
pierwsza z cyklu tego typu
imprez sportowych, które
zaplanował MKS. STR. 7

Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Pożarniczej �Młodzież
zapobiega pożarom� od
wielu lat cieszy się dużym
zainteresowaniem młodego
pokolenia. Tymczasem te-
goroczne rybnickie elimina-
cje powiatowe są już za
nami. STR. 3

Książka zaprasza do wę-
drówki po zachodniej części
ziemi rybnickiej oraz części
ziemi raciborskiej położonej
na prawym brzegu Odry.
Swym zasięgiem przewod-
nik obejmuje tereny Gaszo-
wic, Jankowic, Jejkowic,
Kornowaca, Kuźni Racibor-
skiej, Lysek, Nędzy, Rud,
Rybnika i Rydułtów; w su-
mie to niemal 60 miejscowo-
ści i ponad 20 godnych po-
lecenia tras turystycznych.

Na świątecznym jarmarku
w Czerwionce-Leszczynach
Wprawdzie Wielkanoc już za nami, ale warto choć na chwilę
wrócić jeszcze do atmosfery przedświątecznych spotkań
i przygotowań. W Czerwionce-Leszczynach jedną z takich
tradycyjnych okazji jest co roku Jarmark Wielkanocny orga-
nizowany przez samorząd i Miejski Ośrodek Kultury przy
udziale miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich.  STRONA 2

Inauguracja sadzenia drzew
w Lesie Starościańskim
29 marca w Zwonowicach rozpoczęła się akcja sadzenia drzew
w Lesie Starościańskim przez młodzież z terenu powiatu ryb-
nickiego. Wydarzeniu temu patronowało Radio 90.
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Radlin obchodził
20-lecie samorządności
Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, 21 marca staro-
sta rybnicki Damian Mrowiec wziął udział w uroczystej
sesji Rady Miejskiej w Radlinie. Wydarzenie to było
okazją do podsumowania dwudziestu lat samodzielno-
ści miasta. STRONA 2
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Na świątecznym jarmarku
w Czerwionce-Leszczynach
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Młodzież zapobiega pożarom

�Z sercem na dłoni�
19 marca, niedziela � piękne, słoneczne, trochę wietrzne przedpołudnie, ale
cóż to dla aktywnych ruchowo. I Bieg Charytatywny na rzecz Stowarzysze-
nia Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej �Uśmiech� � �Z sercem na dłoni�
� to wydarzenie, które miało miejsce właśnie w niedzielę.

31 marca w rybnickim Starostwie odbyły się elimi-
nacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej �Młodzież zapobiega pożarom�.
Jury przewodniczył Leon Karwot, a prócz niego gre-
mium to tworzyli Andrzej Kolarczyk, Czesław Po-
rwoł, Grzegorz Swinka i Sebastian Dziedzioch.
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Do I Biegu Charytatywnego �Z sercem na dłoni�
zgłosiło się 122 zawodników.
Oto klasyfikacja czołowych miejsc:

Kategoria OPEN mężczyzn
I miejsce i Puchar Starosty Powiatu Rybnickiego
� Mateusz Oślizło (Wodzisław Śl.)
II � Zbyszek Urbanek (Pszczyna)
III � Szymon Gembala (Bełk)

Kategoria OPEN kobiet
I miejsce i Puchar Starosty Powiatu Rybnickiego
� Monika Lis (Żory)
II � Joanna Habram (Wodzisław Śl.)
III � Joanna Kopciowska-Wątroba (Jastrzębie Zdrój)

SPONSORZY: Decathlon Żory, Sklep ABC Witold Kotula, Robert Kuś - Firma RO-JO, Piekarnia Studnik, Anita
Szymik - Firma  �Mendelson�, Stefania Karkoszka � sklep �Szafa�, Firma Ewa Hurt Detal � M.J. Antończyk,
Gas Eco Energy � Grzegorz Szewczyk, �Remix� Mirela Grela, Remigiusz Kula, KingStal � Państwa D.S.
Bulenda, Jerzy Siedlaczek - Firma Polstage Sp. z o.o. z Rybnika, Mirosław Szubartowski z Bydgoszczy,
Justyna Błatoń, Salon Firan �Gardina�, Studio Urody � Monika Filipowska, Firma Katarzyny Błatoń, Firma
Transportowa �Ślosarek�, Monsun z Wodzisławia, MOSiR z Jastrzębia Zdroju, Kwiaciarnia �Gosia� z Ja-
strzębia, Hurtowni Motoryzacyjnej �Górecki� filie w Żorach, Wodzisławiu i Jastrzębiu Zdrój.

Kategoria Najlepszy mieszkaniec
Gminy Świerklany
I � Grzegorz Rduch (Ślęzak Team)
II � Marcin Szewczyk (Akademia Biegania
w Świerklanach)
III � Mateusz Klyta (Forteca Świerklany)

Kategoria Najlepsza mieszkanka
Gminy Świerklany
I � Karolina Filec (Akademia Biegania
w Świerklanach)
II � Magdalena Szewczyk (Akademia Biegania
w Świerklanach)
III � Gabriela Cofalik (Akademia Biegania
w Świerklanach)
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 ZARZĄD POWIAZARZĄD POWIATU RYBNICKIEGOTU RYBNICKIEGO
OGŁASZA KONKURSY

NA STNA STANOWISKO DANOWISKO DYREKTORA
� Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach

� Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
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-wy-
chowawczej;

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 przy-
padku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 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 wy-
ższym (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1842), oraz nie toczy się przeciwko niemu postę-
powanie 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 publicz-
nych (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
stanowiska nauczyciela w placówce opiekuńczo�wychowawczej i spełnia wy-
magania 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 Ob-
szarze 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.), spełniający
wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co naj-
mniej 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 oso-

bistego 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 oryginałem

kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
o którym mowa w ppkt 3,

5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształce-
nia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończe-
nia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukoń-
czenia kursu 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 dyscyplinar-
ne,

8) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśl-
ne 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
dyscypliny 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 dokumen-
tach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych doku-
mentów (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1721) � w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii
aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego � w przy-
padku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego � w przypadku nauczycie-
la 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 wyższym (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1842) � w przypadku nauczycie-
la i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzy-
sta 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 osobo-
wych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem �Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Lesz-
czynach� lub �Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Czerwionce-Leszczynach� do dnia 12.05.2017 r. do godziny 13.00 na
adres: Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik.

Oferty można składać w siedzibie Starostwa
w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia pok. 315 w dniach:

poniedziałek � środa w godz. 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 Powia-
tu Rybnickiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkur-
sowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnymi pismami.
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Wydział Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Górnictwa i Geologii jest jednym z najstarszych na Politechnice Śląskiej. Założony został
w 1950 r. jako Wydział Górniczy. Ma 34 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 135 adiunktów
i asystentów, a ponadto ponad 3000 studentów na 14 specjalnościach i 2 kierunkach: Górnictwo i Geo-
logia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa.

Wydział Górnictwa i Geologii oferuje swoim studentom następujące kierunki:
� Automatyka i Informatyka Przemysłowa (profil praktyczny)
� Gospodarka surowcami mineralnymi (profil ogólnoakademicki)
� Górnictwo i Geologia (profil ogólnoakademicki)
� Inżynieria Bezpieczeństwa (profil ogólnoakademicki)

KIERUNEK GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Studia I stopnia
Stacjonarne (S I)

� czas trwania studiów � 3,5 roku / 7 semestrów
� uzyskany tytuł � inżynier
�kryteria przyjęć:

� dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin ma-
turalny w 2015 r. i w latach późniejszych oraz dla absolwentów techników
w 2016 i 2017 r.: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot
główny oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym � do
wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
� dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin
maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych oraz dla absolwentów tech-
ników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka na poziomie pod-
stawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy � do
wyboru: matematyka na poziomie rozszerzonym lub następujące przed-
mioty na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym: fizyka z astrono-
mią, chemia, biologia, informatyka
� kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzało-
ści z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punk-
ty; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w ra-
zie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych

Niestacjonarne � tryb zaoczny (NZ I)
� czas trwania studiów � 3,5 roku / 7 semestrów
� uzyskany tytuł � inżynier
� kryteria przyjęć � zasady przyjęć· jak na studia stacjonarne

Studia II stopnia
Stacjonarne (S II)

� czas trwania studiów � 1,5 roku / 3 semestry
� początek zajęć � semestr letni
� uzyskany tytuł � magister
� kryteria przyjęć � dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl

Niestacjonarne � tryb zaoczny (NZ II)
� czas trwania studiów � 1,5 roku / 3 semestry
� początek zajęć � semestr letni
� uzyskany tytuł � magister
� kryteria przyjęć � zasady przyjęć· jak na studia stacjonarne

Kwalifikacje absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych,

technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z gór-
nictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górni-
cze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elek-
trycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowi-
sko. Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywne-
go uczestnictwa w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników. Ab-
solwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inży-
nierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaple-
cza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, w których
występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Znajdują zatrudnienie za-
równo w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, admini-
stracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i nauko-
wo-badawczych.

Specjalności
Studia I stopnia:

� budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, NZ)
� eksploatacja odkrywkowa złóż (S, NZ)
� eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ)
� elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, NZ)
� geodezja górnicza (S)
� geologia górnicza i poszukiwawcza (S, NZ)
� geologia inżynierska i geotechnika (S)
� informatyka i zarządzanie w górnictwie (S, NZ)
� maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S)
� maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ)
� przeróbka kopalin stałych i marketing (S)

Studia II stopnia:
� budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, NZ)
� eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ)
� elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, NZ)
� geodezja górnicza (S)
� geologia górnicza i poszukiwawcza (S, NZ)
� informatyka i zarządzanie w górnictwie (S, NZ)
� maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S)
� maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ)
� przeróbka kopalin stałych i marketing (S)

Wydział Górnictwa i Geologii zawarł umowy z Jastrzębską Spółką Węglową
oraz Polską Grupą Górniczą, których celem jest okresowe zatrudnianie studen-
tów w zakładach górniczych w okresie wakacji i w czasie roku akademickiego.

^

Dlaczego warto studiować
na Politechnice Śląskiej?

Ciągły rozwój
Politechnika Śląska powiększa swoją ofertę o nowe kierunki niemal

każdego roku. Uczelnia oferuje blisko 60 kierunków studiów i ponad 200
specjalności na 15 wydziałach. A jeśli dla kogoś studia w języku pol-
skim są zbyt małym wyzwaniem, może wybrać jeden z 11 kierunków
prowadzonych w języku angielskim. Na Politechnice Śląskiej studiują nie
tylko przyszli inżynierowie. Poza kierunkami technicznymi można studio-
wać także administrację, socjologię, a nawet pedagogikę i filologię �
do wyboru język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski. Przy
tak bogatej ofercie edukacyjnej każdy maturzysta znajdzie więc studia
najodpowiedniejsze dla siebie.

Wsparcie finansowe
Stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne,

a także stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych � studiowanie
na Politechnice Śląskiej naprawdę się opłaca. W roku akademickim 2015/
2016 stypendia rektora wynosiły od 400 do 700 zł, zaś minimalne sty-
pendium socjalne wynosiło 210 zł. Osoby, które na czas studiów muszą
zamieszkać poza domem, mogą także co miesiąc otrzymywać dodatko-
we 200 zł zwiększenia stypendium socjalnego. Politechnika Śląska nie
zapomina również o studentach niepełnosprawnych. Otrzymują oni mie-
sięcznie stypendium w wysokości 500 zł. Jeżeli z przyczyn losowych
student znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej, może także ubiegać
się o jednorazowo wypłacaną zapomogę. Wynosi ona 700 zł.

Studiuj za granicą i poznawaj inne kultury
Studia w Ameryce Północnej lub Południowej? A może w Azji? Cze-

mu nie?! Politechnika Śląska oferuje wyjazdy na stypendia do jednej z po-
nad 200 uczelni na całym świecie! Studenci Wydziału Górnictwa i Geo-
logii mogą wyjeżdżać m.in. do Bułgarii (Sofia), Czech (Ostrawa), Estonii
(Tallinn), Finlandii (Kajaani), Hiszpanii (Madryt, Oviedo, Vigo, Bilbao, San-
tander), Niemiec (Bielefeld, Bochum, Magdeburg, Wuppertal, Freiberg),
Norwegii (Stavanger), Portugalii (Lizbona, Porto, Faro), Rumunii (Petro-
sani), Szwecji (Lulea), Turcji (Pamukkale, Eskisehir) i Włoch (Brescia).
Każdego roku lista naszych partnerów zagranicznych powiększa się o ko-
lejne uczelnie. Osoby wyjeżdżające otrzymują stypendium przeznaczone
na pokrycie kosztów pobytu za granicą, nie tracąc jednocześnie prawa
do innych świadczeń socjalnych. Na Politechnice Śląskiej działa również
organizacja studencka Erasmus SUT, która regularnie organizuje na uczelni
International Day, spotkanie integrujące polskich i zagranicznych studen-
tów. To dla naszych gości z zagranicy okazja do wyróżnienia się z tłumu
i zaprezentowania bogactwa swoich kultur.

Najbardziej usportowiona uczelnia w Polsce
Politechnika Śląska jest idealną uczelnią dla pasjonatów sportu. Ist-

nieje tu prawie 30 sekcji sportowych, spośród których każdy znajdzie
coś dla siebie. Zadowoleni będą zarówno miłośnicy sportów drużyno-
wych, takich jak koszykówka, siatkówka czy piłka nożna, sportów sztuk
walki, na przykład judo, czy też mniej popularnych, jak choćby curling,
kolarstwo górskie czy windsurfing. Z powodu tak bogatej oferty sporto-
wej, a przy tym dzięki licznym sukcesom studentów, Politechnika Ślą-
ska od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce klasyfikacji na najbardziej
usportowioną uczelnię w kraju.

Inkubator ludzi sukcesu
Politechnika Śląska znalazła się w 2016 r. na czwartym miejscu

w ogólnopolskim rankingu uczelni kształcących kadrę menedżerską
w kraju. Jak mówi Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch Polska
�precyzyjne i logiczne myślenie, szybkie wyciąganie wniosków, strate-
giczne i pragmatyczne podchodzenie do problemów, rozumienie świata
techniki także w dobie digitalizacji to cechy mocno wykształcone pod-
czas studiów technicznych, które świetnie sprawdzają się w każdym biz-
nesie�. Nic dziwnego, że ponad 40% kadry zarządzającej największymi
przedsiębiorstwami w naszym kraju to absolwenci uczelni technicznych.
Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak wynika, że co
dwunasty prezes w naszym kraju ukończył studia właśnie na Politechni-
ce Śląskiej, zaś absolwenci Politechniki Śląskiej zarabiają najwięcej spo-
śród absolwentów wszystkich szkół wyższych w województwie śląskim.
Studenci Politechniki Śląskiej odnoszą również liczne sukcesy, biorąc
udział w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach. W corocz-
nie odbywającym się w Wielkiej Brytanii wyścigu lekkich pojazdów elek-
trycznych The Greenpower Corporate Challenge pojazdy politechnicznej
drużyny Silesian Greenpower za każdym razem plasują się w ścisłej czo-
łówce. W najnowszym rankingu uczelni akademickich Politechnika Ślą-
ska zajęła 7. lokatę wśród uczelni technicznych w kraju, utrzymując po-
zycję z poprzedniego roku (chociaż niewiele zabrakło do awansu nawet
o kilka miejsc). W bardzo istotnym dla potencjalnych absolwentów ran-
kingu oceniającym preferencje pracodawców, Politechnika zajęła 4. miej-
sce wśród uczelni technicznych, a 7. ogółem.
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Gaszowice najlepsze wśród
siatkarskich samorządów

Sportowe turnieje
o Puchar Przewodniczącego
Rady Powiatu Rybnickiego

Citius � Altius � Fortius
� szybciej, wyżej, silniej
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Na przełomie lutego i marca w hali sportowej Zespołu Szkół
w Czerwionce-Leszczynach odbyły się dwa turnieje � w siat-
kówce chłopców oraz piłce nożnej halowej chłopców szkół
ponadgimnazjalnych � o Puchar Przewodniczącego Rady
Powiatu Rybnickiego Jana Tokarza.
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Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wilhelm Szew-
czyk był organizatorem I Halowych Mistrzostw Czerwionki-
Leszczyn Dzieci i Młodzieży w lekkiej atletyce. Zawody od-
były się 21 marca w hali sportowej Zespołu Szkół.
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25 marca odbył się VI Turniej Piłki Siatkowej Samorządow-
ców. Drużyny z każdej gminy wraz z drużyną powiatu ryb-
nickiego zmierzyły się w systemie �każdy z każdym� na hali
sportowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
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Litery z ponumerowanych pól tworzą rozwiązanie krzyżówki. Spośród wszystkich nadesłanych
na adres promocja@starostwo.rybnik.pl prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane nazwi-
ska 3 laureatów, którzy zostaną poinformowani drogą mailową o otrzymaniu nagród. Na rozwią-
zania czekamy do 8.05.2017 r. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w kolejnym nume-
rze. Po odbiór nagród zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Rybniku (pok 315).
Rozwiązaniem krzyżówki w poprzednim numerze było hasło KALKOMANIA. Osoby, które przy-
słały nam hasło najszybciej otrzymują nagrody, to: Monika Wita, Krzysztof Kula i Arkadiusz
Klimek.

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. 35,  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


