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Święto Policji
W Czerwionce-Leszczynach odbyły się obchody Święta Policji. Do miej-
scowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przybyli policjanci, ich bli-
scy, a także zaproszeni goście, wśród nich wicestarosta rybnicki Marek 
Profaska, prezydent miasta Rybnika Piotr Kurczera oraz burmistrz gmi-
ny i miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Obchody rozpoczęły się minutą ci-
szy dla zmarłych policjantów. Następnie 
głos zabrał komendant miejski policji 
w Rybniku mł. insp. Rafał Głuch, który 
w swoim przemówieniu podkreślił ran-
gę policji w zapewnieniu bezpieczeństwa 
społeczeństwu. Podkreślił, iż w tym roku 
obchodzona jest 100. rocznica powstania 
policji państwowej, a także abyśmy ob-

chodząc to święto nie zapominali o pole-
głych funkcjonariuszach. Tuż po przemó-
wieniu 77. policjantów otrzymało z rąk 
komendanta miejskiej policji w Rybniku, 
a także zastępcy komendanta wojewódz-
kiego policji w Katowicach insp. Piotra 
Kucia mianowania na wyższe stopnie. Po-
licjantom życzymy wszystkiego najlepsze-
go i bezpiecznej służby.

W leśnej scenerii polany na Kane-
towcu jubileusz swego 45-lecia 
w pierwszą sobotę września świę-
tował Hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiej im. Gen. W. Wróblewskie-
go w Czerwionce-Leszczynach. 
W plenerowej uroczystości zorga-
nizowanej z tej okazji udział wziął 
także wicestarosta Marek Profa-
ska, reprezentując władze samo-
rządowe nasze powiatu.

Jubileuszowa uroczystość była okazją 
do wspomnień, nakreślenia pięknych 
kart z dziejów harcerstwa, ale też uho-
norowania wielu osób zasłużonych dla 
miejscowego Hufca ZHP. Prócz byłych 
komendantów, instruktorów i najbardziej 
aktywnych członków tej organizacji, byli 
również przedstawiciele samorządu, któ-
rzy od lat wspierają działalność harcerzy. 
Stąd właśnie specjalne podziękowania 
kierowane pod adresem m.in. wicesta-
rosty Marka Profaski, burmistrza gminy 
i miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława 
Janiszewskiego oraz jego pełnomocnika 
Grzegorza Wolnika (zarazem radnego 
Sejmiku Województwa Śląskiego), ale 
także Bernarda Strzody – przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Czerwionce-Lesz-
czynach, Krystyny Jasiczek – naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych w miejsco-

Jubileusz Hufca ZHP

wym Urzędzie Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny oraz Marioli Czajkowskiej 
– dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Czerwionce-Leszczynach. 
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W ostatni weekend wakacji, 31 sierpnia i 1 września, na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu odbyła się I Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych zorganizowana przez rybnicki oddział Związ-
ku Kynologicznego w Polsce.

I Międzynarodowa
Wystawa Psów Rasowych

w RybnikuNa wystawie mogliśmy podziwiać zna-
ne rasy psich piękności, wśród nich m.in. 
takie jak maltańczyk, owczarek niemiecki, 
polski owczarek podhalański, yorkshire 
terrier, cavalier king charles spaniel oraz 
rasy mniej znane jak na przykład shikoku, 
elkhund, schipperke.

W gronie miłośników czworonogów 
nie mogło zabraknąć starosty rybnic-
kiego Damiana Mrowca, który wraz 
z sędziami obserwował zmagania psów 
rasowych różnych grup na ringach oraz 
został zaproszony do pokrojenia tortu. 
Z zaproszenia skorzystało także wielu 
innych samorządowców, m.in. przed-
stawiciele władz miejskich (burmistrz 
Wiesław Janiszewski i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczy-
nach Bernard Strzoda), powiatowych 
(wicestarosta Marek Profaska) i woje-
wódzkich (radny Grzegorz Wolnik). 
Jako gospodarz towarzyszył im Leszek 
Salamon – przewodniczący Zarządu 
rybnickiego Oddziału Związku Kynolo-
gicznego w Polsce oraz Józef Szczekała 
– przewodniczący Oddziałowej Komisji 
Hodowlanej.

Wystawa cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Sędziom oraz właścicielom 
czworonożnych pupilów serdecznie dzię-
kujemy za udział. Do zobaczenia za rok 
na II edycji Międzynarodowej Wystawy 
Psów Rasowych w Rybniku.
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Jubileuszowe
Województwa

w Powiecie
Gospodarzem tegorocznych dożynek województwa śląskiego była gmi-
na Gaszowice w naszym powiecie. Uroczystości dożynkowe w niedzie-
lę 25 sierpnia rozpoczęły się zasadzeniem symbolicznego dębu przed 
kościołem parafialnym w Czernicy z okazji jubileuszu 25-lecia Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym uczestniczył sta-
rosta rybnicki Damian Mrowiec. Uroczystej koncelebrowanej mszy św. 
przewodniczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc w asy-
ście dziekana i miejscowego proboszcza.

Po uroczystej mszy św. ruszył tradycyj-
nie korowód dożynkowy, który pięknie 
udekorowanymi ulicami Czernicy i Łuko-
wa Śląskiego dotarł na boisko w Łukowie 
Śląskim, gdzie odbyła się część oficjalna 
i artystyczna. Wśród wielu gości zapro-
szonych przez marszałka województwa 
Jakuba Chełstowskiego, starostę rybnic-
kiego Damiana Mrowca, wójta gminy Ga-
szowice Pawła Bugdola oraz prezesa Ślą-
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skiej Izby Rolniczej Romana Włodarza 
byli przedstawiciele rządu RP, posłowie, 
senatorowie, europosłowie, prezydent 
miasta Rybnika, wicestarosta rybnicki, 
burmistrz Czerwionki-Leszczyn, wój-
towie gmin powiatu rybnickiego, radni 
powiatu i gmin powiatu rybnickiego oraz 
przedstawiciele urzędów i lokalnych sto-
warzyszeń.

Podczas ceremonii wręczenia trady-
cyjnego chleba dożynkowego na sce-
nie zaproszonym gościom była okazja 
do podziękowań rolnikom za trud wło-
żony w uzyskanie jak najlepszych plonów 
mimo bardzo trudnej sytuacji wywoła-
nej powszechną suszą. Podziękowania 
rolnikom przekazał również starosta D. 
Mrowiec, życząc wszystkiego najlepszego 
na nadchodzący rok.

Dożynki
Śląskiego
Rybnickim

Po zakończeniu części oficjalnej rozpo-
częła się część artystyczna. Na scenie mo-
gliśmy podziwiać Krzysztofa Respondka, 
zespół muzyczny „Tabu” oraz gwiazdę 
wieczoru, czyli zespół „Zakopower”. 
Na zakończenie licznie zgromadzona pu-
bliczność miała okazję uczestniczyć w za-
bawie tanecznej z udziałem DJ-a.

Jeszcze raz bardzo serdecznie chcemy 
podziękować organizatorom i wszystkim 
osobom bezpośrednio zaangażowanym 
w organizację dożynek, w szczególności 
paniom z KGW w Łukowie Śląskim oraz 
mieszkańcom Czernicy i Łukowa Śląskie-
go za piękne udekorowanie trasy przejaz-
du korowodu dożynkowego.
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Dożynki Gminne w Raszczycach

Jak co roku uczestnicy dożynek pierw-
sze kroki w ramach organizowanych uro-
czystości kierują w stronę kościołów, 
gdzie miejscowi duszpasterze odprawiają 
dziękczynne msze św. Na terenie gminy 
i miasta Czerwionka-Leszczyny zainau-
gurowane te obchody tym razem w so-
łectwach Przegędza i Szczejkowice, kie-
dy to w innym miejscu naszego powiatu, 
w Łukowie Śląskim (gmina Gaszowice), 
równoległe odbywały się XX Dożynki 
Województwa Śląskiego. Tydzień później 
w sołectwie Stanowice zorganizowano 
Festyn Farski, podczas którego nie zabra-
kło także dożynkowych akcentów. Z kolei 
specjalnością sołectw Książenice i Palo-
wice są barwne korowody, konne wozy 
i bryczki, ale też festyny, kiedy starosto-
wie dożynek składają na ręce przedstawi-
cieli władz symboliczne bochny chleba. 
Jak co roku uroczystą oprawę miały rów-
nież uroczystości w dzielnicy Dębieńsko, 
ale również w dzielnicy Czuchów, gdzie 
po mszy św. członkinie miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich częstują wszystkich 
śląskim kołoczem. 

Przy pięknej słonecznej pogodzie 
1 września odbyły się Dożynki 
Gminne w Raszczycach, gdzie rol-
nicy, sadownicy i mieszkańcy gmi-
ny Lyski dziękowali za plony.

Po uroczystościach kościelnych miesz-
kańcy i goście w barwnym korowodzie 
dożynkowym przeszli na teren boiska. 
To właśnie tam rozpoczęła się część 
oficjalna dożynek, podczas której wrę-
czono chleby dożynkowe zaproszonym 
gościom. Wśród uczestników Święta 
Plonów był starosta rybnicki Damian 
Mrowiec, który dziękował za symbolicz-
ny wypiek, wieńczący całoroczny trud 
wszystkich pracujących na roli, którzy 

z poświęceniem zmagają się z wieloma 
przeciwnościami natury, a także za su-
mienność i wytrwałość, z jaką wykonują 
swoje codzienne obowiązki oraz przeka-
zywanie szacunku do polskiej ziemi mło-
dym pokoleniom. 

Na zakończenie części oficjalnej zebra-
ni goście mogli podziwiać korony dożyn-
kowe, a potem wspólnie z mieszkańcami 
świętować do późnych godzin wieczor-
nych. Na część artystyczną tegorocznej 
uroczystości złożyły się występy KGW 
„Raszczanki” „Dzimierzanki”, „Fresh 
Beat” „Toby z Monachium”, biesiadno-ka-
baretowy program „Książę Lipin i przyja-
ciele”, zaś w roli gwiazdy wieczoru wystą-
pił Marcin Daniec.

Nie tylko w sołectwach

Tradycją gminy i miasta Czerwionka-Leszczynach są uroczystości do-
żynkowe, które rokrocznie odbywają się w każdym sołectwie, ale też 
w większości dzielnic. Oprócz lokalnej społeczności uczestniczą w nich 
także przedstawiciele władz samorządowych, w tym także powiato-
wych, wojewódzkich i miejsko-gminnych.

WYDARZENIA
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Na dożynkach w RumuniiNa zaproszenie przewodniczące-
go Związku Polaków w Rumunii 
Gerwazego Longhera oraz wójta 
gminy Cacica Petru Todosi ofi-
cjalna delegacja naszego powiatu 
30 i 31 sierpnia odwiedziła gminę 
Cacica.

Przypomnijmy, że współpraca nasze-
go powiatu i gminy Cacica sięga już 25 
lat, kiedy pierwsza wizyta na rumuń-
skiej ziemi została złożona przez dele-
gację gminy Świerklany. Od tego cza-
su do chwili obecnej trwa współpraca 
pomimo wielu zmian personalnych 
w samorządzie lokalnym. W skład na-
szej delegacji weszli: Elżbieta Pierchała 
– członek Zarządu Powiatu Rybnickiego, 

Halina Karwot – przewodnicząca Komi-
sji Rewizyjnej, Irena Woźnica – wice-
przewodniczącego Komisji Drogownic-
twa, Andrzej Kłapczyk – radny powiatu, 
Grzegorz Potysz – kierownik Referatu 
Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia 
oraz Andrzej Raudner – wiceburmistrz 
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podczas krótkiej dwudniowej wizyty 
mieliśmy okazję poza uroczystościami 
dożynkowymi złożyć oficjalną wizy-
tę w gminie Cacica oraz uczestniczyć 
w uroczystościach z innymi delegacjami 
z Polski przed bazyliką NMP w Cacice 
oraz pod pomnikiem św. Jana Pawła II, 
który został ufundowany przez Powiat 
Rybnicki i miejscowe gminy dziewięć lat 
temu, składając kwiaty i zapalając znicze. 
Spotkaliśmy się również z mniejszością 
polonijną w Domu Polskim w Cacice 
oraz odwiedziliśmy miejscowy cmen-
tarz, na którym złożyliśmy wiązankę 
kwiatów i zapaliliśmy znicze na grobie 
zmarłego trzy lata temu Michała Ceha-
niuca, który całe swoje życie poświęcił 
współpracy polsko-rumuńskiej oraz kul-
tywowaniu tradycji polskiej na Bukowi-
nie. Obecnie żona Michała Cehaniuca, 
pani Krystyna Cehaniuc razem ze swoim 
synem Robertem angażują się w pielę-
gnowanie tradycji wśród miejscowej 
polonii.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
gospodarzom za zaproszenie, w szcze-
gólności wójtowi Petru Todosi, Krysty-
nie Cehaniuc oraz przewodniczącemu 

Związku Polaków w Rumunii Gerwaze-
mu Longherowi za wspaniałe przyjęcie 
w Domu Polskim podczas uroczystości 
dożynkowych w Nowym Sołońcu. Na za-
kończenie naszego pobytu wręczyliśmy 
gospodarzom pamiątkowe gadżety oraz 
złożyliśmy zaproszenie do odwiedzenia 
naszego powiatu oraz gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny w najbliższym 
dogodnym terminie. Mamy nadzie-
ję, że nasza współpraca będzie równie 
owocna przez kolejne 25 lat, jak do tej 
pory, bez względu na zmiany personalne 
w naszych samorządach. 

WYDARZENIA
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Rodzinnie do Wisły
29 sierpnia została zorganizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Rybniku wycieczka 
integracyjna do Wisły dla rodzin 
zastępczych z terenu powiatu ryb-
nickiego.

W wyjeździe uczestniczyły 62 osoby. 
Program wycieczki obejmował przejazd 
„Bajeczną ciuchcią” na terenie miasta 
i podziwianie malowniczych terenów Wi-
sły. Rodziny zastępcze miały okazję zwie-

dzić m.in. skocznię narciarską im. Adama 
Małysza w Wiśle Malince, gdzie mogły 
skorzystać z kolejki linowej i poczuć się, 
jak skoczkowie – wyjechać w górę, wejść 
do wieży startowej, a następnie spojrzeć 
w dół rozbiegu lub podziwiać malowniczą 
panoramę okolicy. Bez problemu można 
też było wejść na trybuny.

Kolejnym punktem wycieczki był za-
bytkowy kościół pw. Znalezienia Krzyża 

Zielona Wyspa Śląsk
W połowie września na terenie Placu Rekreacyjnego w Czerwionce od-
była się kolejna edycja Rodzinnego Pikniku Ekologicznego pn. „Zielona 
Wyspa Śląsk”. Podobnie jak w zeszłym roku wydarzenie to połączono 
z Festiwalem Organizacji Pozarządowych.

W pierwszej części Pikniku na plene-
rowej scenie nagrodzono laureatów kon-
kursu ekologicznego. Dzieciom nagrody 
wręczali burmistrz Wiesław Janiszewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Czer-
wionce-Leszczynach Bernard Strzoda, 
wicestarosta rybnicki Marek Profaska, 
wiceburmistrz Andrzej Raudner oraz 
pełnomocnicy burmistrza, Aleksandra 
Chudzik i Grzegorz Wolnik. W dalszej 
części scena należała do zespołu „Car-
rantuohill”, który jest jednym ze współ-
organizatorów tego wydarzenia. Na 
publiczność czekała tu jednak nie tylko 
strawa duchowa, bowiem swoje stoiska 
przygotowały m.in. miejscowe Koła Go-
spodyń Wiejskich, a ponadto organiza-
cje pozarządowe i Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych. Na dzieci czekały 
warsztaty ekologiczne i taneczne oraz 
zajęcia z rękodzieła. Odbył się też pokaz 
Korpusu Artylerii Najemnej i sprzętu 
motocrossowego. Mieliśmy też okazję 
podziwiać młodzież, która prezentowa-
ła taniec irlandzki oraz podopiecznych 
miejscowego Stowarzyszenia Artystycz-
no-Muzycznego.

Świętego, gdzie uczestnicy mieli okazje 
dowiedzieć się, że drewniana słupkowa 
wieża pochodzi z XVII wieku z kościoła 
w Połomi koło Jastrzębia Zdroju. Drew-
niany kościółek został zaliczony do obiek-
tów leżących na Szlaku Architektury 
Drewnianej. Atrakcją dla podopiecznych 
i ich rodzin było również miejsce, gdzie 
rozpoczyna swój bieg rzeka Wisła. 

Punktem kończącym wyjazd był obiad 
i czas wolny, z którego uczestnicy chętnie 
korzystali ze względu na atrakcje, które 
proponuje miasto Wisła.
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Po mszy św. uczestnicy jubileuszowej 
uroczystości przeszli wspólnie na tere-
nem obiektu sportowego, gdzie odbyła 
się część oficjalna. Na ręce prezesa Janu-
sza Gawlika i wiceprezesa Adama Tepera 
gratulacje w imieniu burmistrza Wiesła-
wa Janiszewskiego oraz samorządu wo-
jewództwa śląskiego składał Grzegorz 
Wolnik – pełnomocnik burmistrza gminy 
i miasta Czerwionka-Leszczyny, zarazem 
radny wojewódzki. Z kolei w imieniu sta-
rosty Damiana Mrowca i władz powiato-
wych do działaczy, trenerów i zawodni-
ków KS „Decor” zwrócił się wicestarosta 
Marek Profaska, gratulując wszystkim 
wspaniałego jubileuszu, życzył całej spo-
łeczności sportowej Bełku kolejnych lat 
i wielu sukcesów. W tym samym tonie 
przemawiał przewodniczący Rady Miej-
skiej w Czerwionce-Leszczyny Bernard 
Strzoda. Wraz z nim miejscowy samo-
rząd reprezentowali wiceburmistrz An-

drzej Raudner i pełnomocnik burmistrza 
Aleksandra Chudzik. Nie zabrakło ży-
czeń od Henryka Kuli – prezesa Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej oraz Andrzeja 
Paulusa z Podokręgu Rybniku, którzy 
w dalszej części tej uroczystości wręczali 
złote, srebrne i brązowe Odznaki Hono-
rowe Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
– Tak wyjątkowy jubileusz budzi nasz 

powszechny  szacunek,  ale  także  podziw 
wielu  pokoleń  związanych  ze  sportem. 
W przypadku nie mamy przecież do czy-
nienia z chwilowym zapałem, lecz pracą 
działaczy sportowych i trenerów, drużyno-
wą rywalizacją rzeczy zawodników, któ-
rzy tutaj wzrastali, kształtując hart ducha 
i ciała – podkreśla wicestarosta rybnicki 
Marek Profaska. – To 90 lat piłkarskiej 
pasji, będącej wzorem do naśladowania. 
Bogate  tradycje  i  sportowe  osiągnięcia 
to jedno, ale trzeba też pamiętać, że współ-
czesny  sport w  takim wydaniu  jak  klub 
piłkarski,  to  określona  baza  i  zaplecze, 
to ogromny wysiłek organizacyjny  i me-
nadżerski, z kluczową wręcz umiejętnością 
zjednywania wokół wspólnej sprawy wielu 
oddanych sojuszników, sympatyków i wier-
nych kibiców. Jeśli do pełni tego wszystkie-
go dochodzi jeszcze masowy udział dzieci 

90 lat piłkarskiej pasji

i młodzieży, to w tym co mówię nie ma kur-
tuazji, jest natomiast mój szczery podziw 
– dodaje M. Profaska, nie szczędząc słów 
uznania kierowanych pod adresem Klubu 
Sportowego „Decor” Bełk.

Warto wspomnieć, iż podczas tej jubi-
leuszowej uroczystości najmłodsze poko-
lenie piłkarskiej społeczności, o którym 
wspomniał wicestarosta powiatu, moż-
na było zobaczyć w całej okazałości nie 
tylko na murawie, ale też na plenerowej 
scenie podczas specjalnej prezentacji 
wszystkich drużyn i trenerów. Seniorzy 
natomiast rozegrali tego dnia ligowe spo-
tkania z „Unią” Książenice, przysparzając 
kibicom wielu piłkarskich emocji. Nie 
zabrakło wielu atrakcji, które skłaniały 
do wspólnego świętowana całe rodziny. 

Od mszy św. odprawionej przez miejscowego proboszcza, ks. Konrada 
Opitka, rozpoczęły się jubileuszowe obchody 90-lecia Klubu Sporto-
wego „Decor” Bełk, które 8 marca zgromadziły rzeszę miłośników piłki 
nożnej. W gronie przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli samo-
rządu powiatowego. Reprezentowali go wicestarosta Marek Profaska 
i radny Eugeniusz Adamiec.
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BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK  
POWIATU RYBNICKIEGO
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31, tel. 32 416 13 59, 32 42 
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XXII Memoriał
im. Czesława Grzeni
Jak co roku, 5 lipca, w gminie Jejkowice odbył się XXII 
już GPO Memoriał im. Czesława Grzeni pod patrona-
tem Starosty Rybnickiego Damiana Mrowca i Wójta 
Gminy Jejkowice Marka Bąka.

Frekwencja uczestników 
jak zwykle nie zawiodła orga-
nizatorów, co przełożyło się 
na zaciętą grę i rywalizację 
wśród szkaciorzy. Zwycięz-
cą okazał się Kazimierz Da-
niluk z GKS Dąb Gaszowice, 
na drugim miejscu znalazł się 
Werner Madera z KSS Mar-
cel Radlin, natomiast na trze-

cim miejscu uplasował się 
Marcin Pielacz z GKS Dąb 
Gaszowice. 

Zwycięzcy otrzymali na-
grody ufundowane przez 
starostę rybnickiego. Wszyst-
kim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy, życząc dalszych 
sukcesów.

Zawody strzeleckie
o Puchar Starosty Rybnickiego
Na strzelnicy myśliwskiej w Rybniku-Paruszowcu odbyła się kolejna, już 
ósma edycja zawodów strzeleckich o Puchar Starosty Rybnickiego. Ich 
organizatorem był Rybnicki Rejon Łowiecki.

Zawody otworzył starosta Damian 
Mrowiec, tradycyjnie oddając pierwszy 
strzał w zawodach. Na strzelnicy stawili 
się zawodnicy nie tylko z terenu powiatu 
rybnickiego, ale także z Opola, Krako-
wa, Myszkowa, Częstochowy i Dąbrowy 
Górniczej. Strzelano na czterech osiach 
strzeleckich do 80 rzutków. Najwyższy 
wynik wystrzelał Arkadiusz Boczkow-
ski, a najlepiej strzelającym zawodni-

kiem zamieszkałym na terenie powiatu 
rybnickiego okazał się Andrzej Stania 
z Świerklan.

Prócz D. Mrowca puchary, dyplomy 
oraz książki dla najlepszych zawodników 
wręczał również łowczy rejonowy Ryb-
nickiego Rejonu Łowieckiego Ryszard 
Paszenda. Zamykając zawody, starosta 
rybnicki zaprosił wszystkich na kolejną 
edycję strzelań w przyszłym roku.
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W tegorocznym jubileuszowym Rybnickim Półmaratonie Księżycowym 
organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wzięło udział 
1200 biegaczy, którzy punktualnie o godz. 22.00 wystartowali spod Ką-
pieliska „Ruda”, aby biec nocą ulicami Rybnika.

W tym roku przygotowano kilka no-
wości. Zamiast trzech pętli po 7 km 
każda, były dwie po 10 km. Dodatkowo 
organizatorzy zaznaczyli, że trasa biegu 
w porównaniu do poprzednich edycji 
była dużo łatwiejsza. Kibice i rywaliza-
cja sportowa biegaczy na trasie sprawiły, 
że emocji nie zabrakło. Warto zaznaczyć, 
że Rybnicki Półmaraton Księżycowy za-
licza się do klasyfikacji Biegowego Grand 
Prix Rybnika. Dlatego też maraton cieszy 
się tak wielką popularnością wśród bie-
gaczy.

Późną nocą odbyła się dekoracja zwy-
cięzców i wyróżnionych. Pierwsze miej-
sce zajął Węgier  Gregor Lászlo z cza-
sem 1:06:41, drugie i trzecie Ukraińcy 
– Bogdan Semenowycz z czasem 1:07:34 

i Mykola Lukhymchuk z czasem 1:08:54. 
Nagrodzeni zostali również mieszkańcy 
powiatu rybnickiego w kategorii najszyb-
sza kobieta i najszybszy mężczyzna. Z ra-
mienia Urzędu Miasta Rybnika nagrody 
wręczał dyrektor MOSiR Rafał Tymusz, 
jego zastępca Arkadiusz Skowron oraz 
radny Jerzy Lazar. Zwycięzcy przyjęli 
również gratulacje z rąk starosty rybnic-
kiego Damiana Mrowca.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce wyników uczestników znajdują się 
na stronie MOSiR https://wyniki.da-
tasport.pl/results2973/ Wszystkim zawod-
nikom gratulujemy ukończenia biegu. Ży-
czymy dalszych sukcesów i do zobaczenia 
za rok!

X Jubileuszowy
Półmaraton Księżycowy
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Referat Komunikacji
tel. 32 41 61 380 lub wew. 83 (prawo jazdy)
tel. 32 41 61 381 lub wew. 82 (transport)
tel. 32 41 61 384 lub wew. 85, 86, 87, 88

(rejestracja)
komunikacja@starostwo.rybnik.pl
transport@starostwo.rybnik.pl
rejestracja@starostwo.rybnik.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 41 61 3270 lub wew. 31, 32, 17
gn@starostwo.rybnik.pl

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 41 61 325 lub wew. 53, 56
ochrona.srodowiska@starostwo.rybnik.pl

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 41 61 335
rzecznik@starostwo.rybnik.pl

Biuro Paszportowe
Rybnik, ul. 3 Maja 31 
tel.  32 42 26 300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
tel. 32 43 00 006

WYDZIAŁY I REFERATY

Sekretariat  
tel. 32 42 28 326 lub wew. 19
sekretariat@starostwo.rybnik.pl

Wydział Organizacyjny
tel. 32 41 61 323 lub wew. 24

Wydział Finansowo-Budżetowy
tel. 32 41 61 316 lub wew. 22 

Wydział Geodezji
tel. 32 41 61 336 lub wew. 54  

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

Referat Oświaty, Promocji,  
Kultury i Zdrowia
tel. 32 41 61 359 lub wew. 28 
oswiata@starostwo.rybnik.pl 
promocja@starostwo.rybnik.pl

Referat Architektury,  
Budownictwa i Inwestycji
tel. 32 41 61 351 lub wew. 29, 52, 66 
architektura@starostwo.rybnik.pl 

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
tel. 32 42 27 478

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

INNE WAŻNE  
URZĘDY I INSTYTUCJE

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

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

e-mail: kancelaria@starostwo.rybnik.pl www.starostwo.rybnik.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dla mieszkańców powiatu rybnickiego

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, ul. Przedszkolna 1,  
44-230 Czerwionka-Leszczyny (parter),  tel. 32 4312-991 wew. 19;  
poniedziałek – 8.00-12.00, wtorek-czwartek – 12.00-16.00, piątek – 13.00-17.00

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ZSZ Izby Rzemieślniczej w Rybniku ul. 3 Maja 18,  
44-200 Rybnik; poniedziałek–piątek – 16.00-20.00

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik pok. 322 
(II piętro); poniedziałek–piątek – 8.00-12.00

Od stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem: 32 41-61-346.


