
Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Wielkanocnych
¿yczymy dni wype³nionych nadziej¹

 budz¹cej siê do ¿ycia wiosny,
 radosnego nastroju oraz serdecznych spotkañ

 w gronie rodziny i w�ród przyjació³.

Niech Zmartwychwstanie Pañskie,
które niesie odrodzenie duchowe

 nape³ni Was spokojem, wiar¹ i mi³o�ci¹,
da si³ê pokonywania wszelkich trudno�ci i nadziejê,

by z ufno�ci¹ patrzeæ w przysz³o�æ.
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Powiatowa Placówka Opie-
kuńczo -Wychowawcza
w Czerwionce-Leszczynach
została wybrana do akcji
�Złombol 2015�. Podopiecz-
ni ośrodka otrzymali cenne
upominki o wartości ponad
55 tys. złotych, miedzy inny-
mi gitarę i telewizor. STR. 2

W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Czerwionce-
Leszczynach odbyła się ko-
lejna edycja konkursu języ-
ka angielskiego dla gimna-
zjalistów LookAhead 2016.
Nagrody dla zwycięzców
ufundowało Starostwo Po-
wiatowe. STR. 4

Moda na ekojazdę trwa.
W dzisiejszym numerze ra-
dzimy, jak zostać ekokie-
rowcą i na co zwrócić uwa-
gę prowadząc samochód,
żeby zaoszczędzić na pali-
wie i nie zanieczyszczać
środowiska.  STR. 6

Anna Gudzik
Mała architektura sakralna w Rybniku
Kompendium wiedzy na te-
mat kapliczek, figur i krzyży
przydrożnych na terenie
wszystkich 27 dzielnic Ryb-
nika. Stanowi dwunastą pu-
blikację w ramach serii wy-
dawniczej �Źródła do dzie-
jów kościoła katolickiego na
Górnym Śląsku� Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Książka zawiera informacje na te-
mat 312 obiektów małej architektury sakralnej; a każdy roz-
dział opatrzono krótkim wprowadzeniem historycznym do-
tyczącym danego obszaru. Dodatkowo niemal każda for-
ma sakralna została zilustrowana zdjęciem.

Izba Rzemieślnicza w Rybniku
obchodziła 10-lecie istnienia
W dniu 9 lutego w restauracji �Pasja� odbył się jubileusz 10-
lecia Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
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Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczy-
nach jako jedna z sześciu, została wybrana do akcji �Złombol 2015�. Dzieci,
dyrekcja oraz kadra pedagogiczna placówki spotkali się z organizatorami
w celu przedstawienia swoich oczekiwań, co zaowocowało wypracowaniem
wspólnej listy prezentów dla podopiecznych. Wszyscy z wielką niecierpli-
wością oczekiwali na dzień przekazania prezentów.

Miłośnicy starych aut
znów pomogli dzieciom
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Z końcem stycznia po raz kolejny w Teatrze Ziemi
Rybnickiej odbył się konkurs Kół Gospodyń Wiej-
skich �Gwara śląska na wesoło�. Organizatorem
był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Rybniku oraz Teatr Ziemi Rybnickiej.
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Najstarsza mieszkanka powiatu rybnickiego, Jó-
zefa Pyszny z Gaszowic obchodziła 105 rocznicę
urodzin. Z tej okazji szanowną jubilatkę odwiedził
starosta Damian Mrowiec, który wręczył jej kwia-
ty i złożył życzenia.

Józefa Pyszny z Gaszowic
świętowała 105 urodziny
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Miłośnicy skata walczyli o puchary

Masz problem? Przyjdź do Punktu
Interwencji Kryzysowej w Rybniku

Ponad 23 litry życiodajnego płynu udało się ze-
brać 12 lutego podczas zbiórki krwi w Czerwion-
ce-Leszczynach. Była to druga w tym roku ak-
cja krwiodawstwa zorganizowana przez tutej-
szy Klub Honorowych Dawców Krwi im lek. An-
toniego Bery.

W Czerwionce
oddawali krew
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Za nami dwie skatowe imprezy. Pierwsza odbyła
się 13 lutego na terenie Ośrodka Kultury i Sportu
w Gaszowicach, a druga 6 marca w Jejkowicach.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu rybnickiego, przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku został uruchomiony Punkt
Interwencji Kryzysowej. Mieści się on w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31. Na
temat działalności placówki rozmawialiśmy z Michaliną Granieczny � koor-
dynatorką Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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Więcej informacji dotyczących Punktu Interwencji Kryzysowej można znaleźć
na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.rybnik.pl

Godziny urzędowania specjalistów:
psychoterapeuta � w każdy poniedziałek i środę w godz. od 15:30 do 18:00
psycholog � w każdy poniedziałek i środę w godz. od 15:30 do 18:00
konsultant ds. uzależnień � w każdy wtorek i czwartek w godz. od 16:00 do 18:00
konsultant ds. przemocy � w każdy wtorek i czwartek w godz. od 16:00 do 18:00
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zaprasza rodziców na Dzień Otwarty
W sobotę 16 kwietnia 2016 r. w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Czerwionce (ul. 3 Maja 42) w godzinach od 8.00 do
13.00 odbędzie się Dzień Otwarty placówki.

Tego dnia odwiedzający mogą liczyć na porady, konsultacje
i wstępne badania logopedyczne. Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych rodziców z terenu powiatu rybnickiego, prosimy o wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia dogodnej godziny �
informują w placówce.

Specjaliści będą przyjmowali w następujących godzinach:
8.00-13.00 � logopeda, psycholog, surdopedagog, pedagog
8.00-12.00 � tyflopedagog
9.00-13.00 � doradca zawodowy

W tym dniu możliwe są również konsultacje dla nauczycieli i asy-
stentów, serdecznie zapraszamy. Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 32 431 12 67. (sp)
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W lutym uczniowie liceum pojechali do Instytutu
Pamięci Narodowej, zajmującego się m.in. ściga-
niem zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
To nie była pierwsza taka wycieczka. We wcze-
śniejszych latach uczniowie również jeździli do ka-
towickiej filii IPN. Przeczytajcie ich relację.

Na wycieczce
w katowickim
oddziale IPN-u

Kibicujemy Rafałowi
w programie Top Chef
Absolwent Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczy-
nach, Rafał Grzegorzek 2 marca wystąpił w pierw-
szym odcinku szóstej edycji programu Top Chef.
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10 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Czerwionce-Leszczynach odbyła się ko-
lejna edycja konkursu języka angielskiego dla gim-
nazjalistów LookAhead 2016.
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Za nami konkurs Look Ahead 2016

Turniej siatkówki chłopców
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Hala Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach
5 lutego gościła zawodników turnieju w siatków-
ce chłopców szkół ponadgimnazjalnych o Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu Rybnickiego.
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W tym roku szkolnym w Zespole Szkół Specjal-
nych im. W. Sherborne w Czerwionce�Leszczy-
nach powstał gabinet biofeedback ze specjali-
stycznym sprzętem, który udało się zakupić dzię-
ki sponsorowi � firmie logistycznej BEST.

Bal walentynkowy
w tłusty czwartek
W tłusty czwartek tradycyjnie już w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sher-
borne w Czerwionce-Leszczynach urządzono bal. Ci, którzy pamiętają trzy
poprzednie, ciekawi byli nowej dekoracji. W tym roku bal miał oprawę wa-
lentynkową i historyczną.
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W gabinecie biofeedback
pomagają młodym w nauce
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Włącz się do akcji
Kilometry Dobra
Zespół Szkół Specjalnych włączył się do III edycji
akcji KILOMETRY DOBRA � ogólnopolskiej akcji
filantropijnej połączonej z biciem rekordu Guin-
nessa. Akcję prowadzą wspólnie dwie organiza-
cje pozarządowe z terenu gminy Czerwionka-Lesz-
czyny � Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtor-
peda i Stowarzyszenie Jestem (Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej).
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Walka ze SMOGIEM

Jak jeździć, żeby zaoszczędzić �
pieniądze, zdrowie i środowisko
Moda na ekologię przybiera na sile z każdym kolejnym rokiem i dotyczy pra-
wie wszystkich dziedzin naszego życia. Trend daje się odczuć również w mo-
toryzacji, gdzie producenci samochodów naciskani coraz to nowszymi re-
strykcjami, ścigają się o jak najniższe zużycie paliwa w swoich autach. Kon-
cerny jednak nie są osamotnione w tej walce, merytoryczne wsparcie wy-
pływa bowiem ze szkół doskonalenia techniki jazdy, które mają w swojej
ofercie naukę oszczędnego poruszania się samochodem. Niestety edukacji
tej nie sprzyja utarty mit mówiący, że ekonomiczna jazda samochodem cha-
rakteryzuje się powolnym i ślamazarnym stylem jazdy.

ZASADY EKONOMICZNEJ JAZDY
1. Dostosuj p1. Dostosuj p1. Dostosuj p1. Dostosuj p1. Dostosuj pozycję za kierownicą �ozycję za kierownicą �ozycję za kierownicą �ozycję za kierownicą �ozycję za kierownicą � klatka piersiowa powinna znajdować się w odległo-
ści około 35 cm od koła kierownicy, co optymalizuje manewrowanie podczas skrętów.

2. Nie rozgrzewaj silnika �2. Nie rozgrzewaj silnika �2. Nie rozgrzewaj silnika �2. Nie rozgrzewaj silnika �2. Nie rozgrzewaj silnika � wielu kierowców, w okresie zimy, praktykuje niewłaściwy
nawyk �rozgrzewania silnika� na biegu neutralnym. Po pierwsze zatruwamy tym środo-
wisko, a po drugie przyczyniamy się do uszkodzenia silnika. Również wciskanie gazu
przy uruchamianiu silnika jest niewskazane, za wyjątkiem starych konstrukcji gaźniko-
wych. Co istotne, zgodnie z kodeksem ruchu drogowego, bezzasadne unieruchomie-
nie samochodu (włączony silnik na postoju) na ponad minutę wiąże się z mandatem
karnym od 100 do 300 zł.

3. Ruszaj dynamicznie �3. Ruszaj dynamicznie �3. Ruszaj dynamicznie �3. Ruszaj dynamicznie �3. Ruszaj dynamicznie � mitem jest opinia, że ekokierowca to kierowca �żółwiego tem-
pa�. Otóż ekonomiczna jazda opiera się na zasadzie dynamicznego przyspieszania, pod-
czas którego wciskamy pedał gazu do 75-80% aż do momentu uzyskania określonej
prędkości wrzucamy wtedy maksymalny bieg, przy którym obroty nie spadną poniżej
1300 na minutę).

4. Dostosuj obroty podczas zmiany biegów �4. Dostosuj obroty podczas zmiany biegów �4. Dostosuj obroty podczas zmiany biegów �4. Dostosuj obroty podczas zmiany biegów �4. Dostosuj obroty podczas zmiany biegów � w silnikach diesla � w okolicach 2000
obr./min, a w silnikach napędzanych benzyną � przy 2500 obr./min Należy jednak wziąć
pod uwagę specyfikację różnych typów samochodów, ich wiek, a także charakterysty-
kę drogi, po której jedziemy (przy stromych wzniesieniach zachowamy się inaczej niż na
prostej drodze). W celu zabezpieczenia silnika i podsystemów przy silnikach benzyno-
wych wolnossących (klasyczne, bez turbiny) warto zmieniać biegi maksymalnie przy
3500 obr./min. Dla silników benzynowych wyposażonych w turbinę, gdzie maksymalny
moment obrotowy dostępny jest już przy 1400-1600 obr./min, proponuję zmianę bie-
gów przy 2500 obr./min. Z kolei dla samochodów wyposażonych w jednostkę silnikową
wysokoprężną (tzw. diesel), biorąc pod uwagę żywotność koła dwumasowego, sprzę-
gła, czujnika EGR, pompowtrysków, turbiny oraz filtra cząstek stałych (DPF), opierając
się na doświadczeniu z samochodem wyposażonym w silnik 2.0 TDI z DPF-em, zaleca
się zmianę biegów przy 2300-2500 obr./min. Poniżej tego pułapu, mimo że te jednostki
zazwyczaj są elastyczne, możemy w szybkim tempie zniszczyć koło dwumasowe, które
jest wrażliwe na niską prędkość obrotową silnika, zapchać DPF albo uszkodzić turbinę.
Ponadto, przyspieszając dynamicznie nie ma przeciwwskazań, by pomijać kolejne biegi
po osiągnięciu żądanej prędkości.

5. Hamuj biegami �5. Hamuj biegami �5. Hamuj biegami �5. Hamuj biegami �5. Hamuj biegami � podstawową zasadą ekonomicznej jazdy jest hamowanie biegami.
Jest to o tyle trudne, że wymaga przewidywania sytuacji na drodze. Jeśli w odległości
kilkuset metrów widzimy zapalające się czerwone światło, zator na drodze, wolniej ja-
dący samochód, skrzyżowanie, pieszych zbliżających się do przejścia, to powinniśmy
rozpocząć hamowanie silnikiem. Zaleca się w tej sytuacji zmianę biegów według kolej-
ności, nie narażając tym samym silnika na gwałtowny przeskok z niskich na bardzo
wysokie obroty. Nawyk ten pozwala zaoszczędzić nie tylko elementy układu hamulco-
wego, ale również paliwo. Dzieje się tak, ponieważ podczas hamowania biegami odci-
namy dopływ paliwa (auto mimowolnie toczy się siłą pędu, która podtrzymuje jednost-
kę w ruchu). Wyjątkiem są samochody wyposażone w układ gaźnikowy, których ta za-
sada nie dotyczy.

6. W6. W6. W6. W6. Wyeliminuj �yeliminuj �yeliminuj �yeliminuj �yeliminuj �jazdę na luzie� � jazdę na luzie� � jazdę na luzie� � jazdę na luzie� � jazdę na luzie� � po pierwsze grozi za to mandat karny, po drugie naraża-
my siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo, gdyż w sytu-
acji awaryjnej nie zawsze jesteśmy w stanie włączyć odpowiedni bieg. Po trzecie, z �eko�
punktu widzenia � zużywamy wtedy paliwo (0,7-1,1 litra na godzinę).

7. P7. P7. P7. P7. Przewidujrzewidujrzewidujrzewidujrzewiduj � właściwa ocena sytuacji, jeśli towarzyszy jej szybka reakcja i przepisowa
jazda, pozwalają oszczędzić pieniądze oraz ograniczyć stres. Szczególnie jest to cenna
sugestia w miastach, gdzie chcemy załapać się na tzw. zieloną falę świetlną.

8. Planuj podróż �8. Planuj podróż �8. Planuj podróż �8. Planuj podróż �8. Planuj podróż � warto sprawdzać dokąd się jedzie i wybierać trasy szybkiego ruchu,
wiele nowoczesnych nawigacji oferuje taką funkcję. Jeżeli w dane miejsce wybieramy
się po raz pierwszy, to polecamy zaprzyjaźnić się z Google Street View i w kluczowych
momentach przejrzeć trasę, tak by mieć pewność co do wykonywanych manewrów
i nie nadkładać drogi.

9. Znajdź ulubioną stację paliwową 9. Znajdź ulubioną stację paliwową 9. Znajdź ulubioną stację paliwową 9. Znajdź ulubioną stację paliwową 9. Znajdź ulubioną stację paliwową � tankujmy racjonalnie, kontrolujmy stan paliwa
unikając tym samym korzystania ze stacji autostradowych czy tych usytuowanych w cen-
trum kurortów, gdzie za litr paliwa możemy zapłacić o kilkadziesiąt groszy więcej.

10. Ograniczaj stosowanie klimatyzacji 10. Ograniczaj stosowanie klimatyzacji 10. Ograniczaj stosowanie klimatyzacji 10. Ograniczaj stosowanie klimatyzacji 10. Ograniczaj stosowanie klimatyzacji � można zaoszczędzić około 0,5-0,8 l/100 km.
Z drugiej strony nie polecam jazdy z uchylonym oknem, ponieważ może być ona oku-
piona spalaniem większym nawet o 1,5 l/100 km (opory powietrza).

11. P11. P11. P11. P11. Pozbądź się balastuozbądź się balastuozbądź się balastuozbądź się balastuozbądź się balastu � przewożenie niepotrzebnych rzeczy (zgrzewka wody mineral-
nej, stare gaśnice, a nawet łańcuchy i bagażnik na narty w okresie letnim) zwiększa masę
samochodu, a idąc dalej wzrasta zużycie paliwa.

12. Unikaj włączania tempomatu na krótkich odcinkach � 12. Unikaj włączania tempomatu na krótkich odcinkach � 12. Unikaj włączania tempomatu na krótkich odcinkach � 12. Unikaj włączania tempomatu na krótkich odcinkach � 12. Unikaj włączania tempomatu na krótkich odcinkach � jego zadaniem jest zachowa-
nie stałej prędkości � zarówno na prostej drodze, jak i jadąc pod górkę lub z górki. Nie-
stety zasadność stosowania tempomatu nie idzie w parze z ekojazdą. Otóż, chcąc zop-
tymalizować spalanie powinniśmy delikatnie odpuścić pedał gazu wjeżdżając na wznie-
sienie, tracąc przy tym 10-20 km/h, które jednak nadrobimy zjeżdżając ze wzniesienia.

13.13.13.13.13. Na krótkich dystansach zostaw samochód wNa krótkich dystansach zostaw samochód wNa krótkich dystansach zostaw samochód wNa krótkich dystansach zostaw samochód wNa krótkich dystansach zostaw samochód w domudomudomudomudomu � w okresie zimowym, szcze-
gólnie w przypadku samochodów z silnikiem diesla, jazda �do sklepu� na zimnym oleju
naraża go na przeciążenia i skrócenie żywotności jednostki napędzającej. Dodatkowo
silnik na krótkim dystansie, bez rozgrzania (optymalna temperatura to 90oC), może spa-
lać nawet dwukrotnie więcej paliwa.
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Chór Magnificat parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czu-
chowie pod kierunkiem Stefanii Szyp powstał we wrześniu 2012 r. W krót-
kim czasie swojej działalności wyśpiewał nagrody na festiwalach i konkur-
sach. Zdobył nagrodę GRAND PRIX Regionalnego Przeglądu Pieśni �Śląskie
Śpiewanie� 2014 oraz pierwsze miejsce w Europejskim Konkursie �Rozśpie-
wany Śląsk�, których organizatorem był Zespół Pieśni i Tańca �Śląsk�
im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Chór Magnificat z Czuchowa
zdobył kolejne Grand Prix
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Dziewczyny z Jankowic wygrały
Finał Powiatowej Ligi Koszykówki
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10 lutego na sali sportowej przy Gimnazjum w Dę-
bieńsku odbył się ostatni turniej, a zarazem Finał
XI Edycji Powiatowej Ligi Koszykówki Dziewcząt.
Cały cykl turniejów organizowany jest pod patro-
natem Starostwa Rybnickiego, które obok
Uczniowskiego Klubu Sportowego �GRACZ� oraz
gimnazjów uczestniczących w rozgrywkach jest
współfinansującym całe przedsięwzięcie.
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Zagrali z myślą
o pogorzelcach
Z początkiem marca oddano do użytku wyremon-
towany po pożarze familok w Czerwionce-Lesz-
czynach. Do pogorzelców trafiły pieniądze zebra-
ne podczas specjalnie zorganizowanego meczu
charytatywnego.
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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 osoby, które prześlą ha-
sło na adres: promocja@starostwo.rybnik.pl otrzymają nagrody. Na rozwiązanie czekamy do
5.04.2016 r. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w kolejnym numerze. Po odbiór nagród
zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Rybniku (pokój 315).
Rozwiązaniem krzyżówki w poprzednim numerze było hasło POWIAT RYBNICKI. Lista osób na-
grodzonych w krzyżówce nr 1: Iwona Gorlińska z Leszczyn, Mateusz Błaut z Leszczyn i Marcin
Szewczyk z Czerwionki.

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

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

ROZMAITOŚCI

nr 2

LEMONowe Walentynki w CKECKECKECKE
To były wyjątkowe Walentynki w Centrum Kul-
turalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczy-
nach. Z okazji Święta Zakochanych wystąpił tu
zespół Lemon.
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