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Uniwersytet pasjonatów życia
HARMONOGRAM WYKŁADÓW 
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Semestr I
14 października 2019, godz.17.00
„Wielki Brat na co dzień” – dr Paweł Waw-
rzała, Kolegium Nauk Społecznych i Filo-
logii Obcych
28 października 2019, godz. 17.00
„Zioła poprawiające zdrowie w wieku se-
nioralnym” – dr Krzysztof Błecha, lekarz, 
fitoterapeuta
4 listopada 2019, godz. 17.00
„Żelazo – metal z gwiazd” – prof. dr hab. 
inż. Jacek Pieprzyca, Politechnika Śląska
9 grudnia 2019, godz. 17.00
„Moje siedem cudów świata, cz. IV” – 
mgr inż. Andrzej Kapłanek, były dyrektor 
KWK „Dębieńsko”, pisarz, podróżnik

Semestr II
27 stycznia 2020, godz. 17.00
„Meandry prawa” – mec. Michał Adamczok
17 lutego 2020, godz. 17.00
„Gospodarka świata starożytnego” – 
dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet 
Śląski, Katedra Filologii Klasycznej
16 marca 2020, godz. 17.00
„Komunikacja interdyscyplinarna a media-
cje i negocjacje” – dr inż. Marek Krannich, 
Wydział Organizacji i Zarządzania Politech-
niki Śląskiej
20 kwietnia 2020, godz. 17.00
„Moje siedem cudów świata, cz. V” – 
mgr inż. Andrzej Kapłanek, były dyrektor 
KWK „Dębieńsko”, pisarz, podróżnik
18 maja 2020, godz. 17.00
„Racje konsumenckie w obliczu postarza-
nia produktów – co tak naprawdę wiemy 
o produktach” – prof. dr hab. inż. Marek 
Roszak, Politechnika Śląska

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ  
dr inż. Marek Profaska:
– Mogę z imienia i nazwiska mnożyć przykłady osób, które do-
prawdy żyją zajęciami i wydarzeniami organizowanymi w ramach 
naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam na myśli nie tylko 
spotkania z ciekawymi wykładowcami, ale cały szereg kursów, 
zajęć ruchowych i warsztatów, które wypełniają wolny czas, ja-
kim dysponują słuchacze. W wielu przypadkach można mówić 
o rozwijaniu lub nawet okrywaniu nowych pasji, bo jak inaczej 
nazwać udział w warsztatach malarskich, gdy w zasadzie nigdy 
wcześniej nie przejawiało się większych zainteresowań w tym 
zakresie. Efekt natomiast jest taki, że wszyscy mogliśmy już go-
ścić na wernisażu z prawdziwego zdarzenia, którego głównymi 
bohaterami byli właśnie nasi słuchacze.

Od uroczystego „Gaudeamus igitur” wyśpiewanego przez własny chór 
rozpoczął się nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Czerwionce-Leszczynach, który zainaugurowano już 30 września 
w miejscowym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Zarówno dla jego 
słuchaczy, jak i lokalnej społeczności to rokrocznie ważne wydarzenie, 
stąd obecności władz samorządowych, w tym wicestarosty rybnickiego 
Marka Profaski występującego niejako w podwójnej roli, bowiem jest on 
także przewodniczącym Rady Programowej UTW.

Inauguracja roku akademickiego już 
po raz siódmy była okazją do zaprezento-
wania oferty UTW, która z roku na rok sta-
je się coraz bogatsza. Tradycyjnie przed-
stawił ją Krystian Wyleżoł, koordynator 
i niepisany „rektor” zgromadzenia, któ-
re z roku na rok powiększa swe szeregi. 
Podkreślał to m.in. burmistrz Wiesław 
Janiszewski, przyznając się otwarcie, 
że przed laty nawet nie podejrzewał, jak 
dużą popularnością wśród mieszkańców 
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny 
cieszyć się będzie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Z drugiej strony tak burmistrz, 
jak i przedstawiciele miejscowych władz 
– w tym wicestarosta rybnicki Marek 
Profaska, przewodniczący Rady Miej-
skiej Bernard Strzoda i pełnomocnik 
burmistrz, razem radny wojewódzki 
Grzegorz Wolnik – usłyszeli wiele cie-
płych słów za wyjątkową życzliwość kie-
rowaną pod adresem UTW i środowiska 
seniorów. Świadczą o tym bardzo dobre 
warunki lokalowe i finansowane stworzo-
ne z myślą o słuchaczach i wykładowcach. 
Służą one m.in. lektoratom z języków 

obcych i kursom komputerowym, choć 
to tylko niektóre z zajęć organizowanych 
stacjonarnie. Dochodzą do tego różnego 
rodzaju wyjazdy, które dają możliwość 
poznania nawet dość odległych miejsc.

Tymczasem na inauguracyjne spotka-
nie ze słuchaczami przybył do Czerwion-
ki prof. dr hab. inż. Marek Roszak z Po-
litechniki Śląskiej, który wygłosił wykład 
pt. „Jakość życia – jak ocenić i co z tego 
wynika dla naszego życia”. Wcześniej jed-
nak temat bezpieczeństwa seniorów omó-
wił sierż. szt. Dawid Oleś z Komisariatu 
Policji w Czerwionce-Leszczynanach.
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Pieniądze na drogi 
dla Powiatu Rybnickiego

10 września w Gaszowicach z rąk wojewody śląskiego Jarosława Wie-
czorka czeki na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych (FDS) otrzymał Powiat Rybnicki. Czeki w wyso-
kości 1.367.899,40 zł, 726.952,10 zł i 1.367.899,40 zł osobiście odebrali 
starosta Damian Mrowiec i wicestarosta Marek Profaska. Symboliczne 
czeki na rządowe dofinansowanie trafiły również do rąk przedstawicieli 
gmin Gaszowice, Lyski, Świerklany i miasta Rybnika.

– Bardzo się cieszymy, że Powiat Ryb-
nicki  po  bardzo dobrze  przygotowanych 
wnioskach  o  dofinansowanie  otrzymał 
środki zewnętrzne w wysokości prawie 3,5 
mln zł – podkreślił starosta Damian Mro-
wiec, dodając że Powiat oprócz środków 
zewnętrznych angażuje cały czas miliony 
złotych ze środków własnych, remontując 
infrastrukturę drogową w całym Powiecie.

Pieniądze te pozwolą na poprawę 
infrastruktury drogowej, budowę prze-
budowę i remont dróg powiatowych 
i gminnych oraz budowę mostów lokali-
zowanych w ciągu dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych.

FDS jest nowym narzędziem wspar-
cia samorządów w modernizacji infra-
struktury drogowej. Dzięki rządowemu 
wsparciu dla samorządowców możli-
we będzie zachowanie sieci drogowej 
we właściwym stanie i zapewnienie bez-
pieczeństwa korzystającym z niej miesz-
kańcom. FDS to zatem stabilny program 
obliczony na wiele lat, z którego możliwe 
będzie dofinansowanie zadań wielolet-
nich, co pozwala na realizację większych 
inwestycji.

Inwestycje Powiatu Rybnickiego,  
które otrzymały dofinansowanie to: 

„Remont drogi powiatowej nr 5343S ulicy Fur-
goła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku 
od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z uli-
cą Zagłoby” dofinansowanie: 2.779.379,40 zł

 „Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia 
i ks. Pojdy (DP 5613S) w Dzielnicy Leszczyny” 
dofinansowanie: 1.367.899,40 zł

„Remont odcinka drogi powiatowej 5601S 
od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z DP 
5608S w Suminie” dofinansowanie: 726.952,10 zł

W wernisażu wzięli udział starosta ryb-
nicki Damian Mrowiec, wicestarosta Ma-
rek Profaska i zaproszeni goście, wśród 
nich m.in. radni powiatowi Halina Kar-
wot, Irena Woźnica, Gabriela Grochla, 
Anna Gudzik i Andrzej Kłapczyk. Wysta-
wa w Starostwie rozpoczyna międzynaro-
dowy plener malarski, na który do nasze-
go powiatu przyjechali artyści z zagranicy 
i Polski. Gościliśmy Aziz Sayed z Maroka, 
Pavla Walacha i Renatę Filipovą z Czech, 
Michała Kwarciaka z Chliny oraz Elżbietę 
i Lecha Ledeckich z Częstochowy.

Samuel Paremuzyan urodził się 
w 1949 r. w Armenii. Od 11 lat mieszka 
na Śląsku, w Tychach. Jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych w Erewaniu, 
był nauczycielem rysunku i malarstwa 
w Liceum Artystycznym. Swoje prace 

Aktualnie pracuje jako terapeuta zajęcio-
wy, a swoją pracownię prowadzi w Ty-
chach. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
Elżbiecie Pierchale, dyrektorowi POPP 
Joannie Rzymanek oraz Szymonowi 
Kamczykowi za piękny muzyczny występ 
na rozpoczęcie wystawy. 

Wszystkich miłośników malarstwa 
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
wystawy na I piętrze w Starostwie. Na-
prawdę warto!

GALERIA W STAROSTWIE

Samuel Paremuzyan
17 września w Starostwie Powiatowym odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy obrazów armeń-
skiego malarza Samuela Paremuzyana. Jej inicja-
torem jest Elżbieta Pierchała, również malarka, 
członek Zarządu Powiatu Rybnickiego.

wystawia od 1964 r. w wielu krajach ta-
kich jak: Armenia, Indie, Kanada, Fran-
cja, Gruzja, Rosja i oczywiście Polska. 
Za swoją twórczość artystyczną był na-
grodzony 4 razy brązowym, 2 razy srebr-
nym i raz złotym medalem państwowym. 
Od 2014 r. jest członkiem ZPAP w War-
szawie, a od 2018 w Katowicach. Aktywie 
bierze udział w plenerach artystycznych, 
wystawach poplenerowych, wystawach 
zbiorowych i konkursach artystycznych. 
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– Rozpocznijmy naszą rozmowę od prze-
wrotnego pytania, czy to nie paradoks, 
że… urzędnik chce walczyć z biurokracją?
– Nie  jestem urzędnikiem, choć w moim 
przekonaniu znakomitej większości pra-
cowników różnego rodzaju instytucji na-
leży się szacunek, na czele z tymi, którzy 
w  instytucjach  samorządowych  naszego 
regionu  należycie  wykonują  swoje  obo-
wiązki.

– To niby dlaczego w swoim programie 
chce Pan tak bardzo…
– Ano tak, już rozumiem skąd to pytanie…

– Z Pana programu wyborczego.
– Zgadza się. Jednak to chyba oczywiste, 
że mam na myśli biurokrację, która wynika 
z centralistycznego sterowania państwem. 
O przerostach w tym zakresie mogą mówić 
dla przykładu przedsiębiorcy, ale także nie-
mal każdy z nas, biorąc pod uwagę funk-
cjonowanie  służby zdrowia czy oświaty. 
Tworzy się papierologię i nadmierny for-
malizm, który mimo dość mocno rozwinię-
tej komputeryzacji i systemów informatycz-
nych wciąż dotyka większość z nas.

– A starostwa, a struktury powiatowe? 
Czy reforma wdrożona dwodzieścia lat 
temu nie jest to przejawem biurokracji?
– Dobre pytanie. Trzeba jednak zmierzyć 
się z nim niejako od zarania współczesnych 
dziejów samorządności tego szczebla ad-
ministracji. Przypomnijmy sobie, że refor-
ma w tym zakresie nie wzięła się znikąd. 
Owszem, w  pewnych  dziedzinach  życia 
zawsze będą wspólne obszary kompeten-
cji, dla których być może powiat wydaje 
się zbyteczny. Mam na myśli kulturę czy 
oświatę… W  sporej  części  administracje 
różnych  szczebli  dotykają  tego  samego, 

niejako bez większej różnicy w zakre-
sie  kosztów.  Kiedy  jednak  dotyczy 
to takich dziedzin jak architektura, 
budownictwo, komunikacja czy 
transport zbiorowy, to już zupeł-
nie  inna  sprawa.  Innymi  słowy, 
czy powielanie na poziomie każ-
dej gminy tych samych wydziałów 
czy referatów, z pełną obsługą i zaple-
czem, jest racjonalne czy nie?

– No nie jest.
– Właśnie. I dlatego warto było dokonać 
pewnego  rodzaju  koncentracji w  postaci 
„wyjęcia” tych zadań spod zależności gmin, 
aby  efektywniej  prowadzić  te  działania 
w jednym miejscu dla mieszkańców znacz-
nie większego obszaru niż gmina.

– Drogownictwo?
– Też dobry przykład. Weźmy na to inwe-
stycje  i  bieżące  utrzymanie.  Czy można 
sobie  wyobrazić  mnogość  administrato-
rów jednej drogi, która przebiega przez 
kilka miast lub gmin? Idąc za tokiem ro-
zumowania, każdy kto na swoim terenie 
ma drogę, zobowiązany jest do jej remon-
tów,  drogich  inwestycji  itp. Wyobraźmy 
więc sobie sytuację, kiedy to jedna gmina 
może sobie pozwolić na nakłady w tym za-
kresie, a inna nie, kiedy na terenie jednej 
gminy takiej drogi są 2-3 km, w innej zaś 
20-30 km. Każdy chyba przyzna, że różnice 
po stronie kosztów będą w tym przypadku 
diametralnie różne, a już nie wspomnę o sa-
mym wykonawstwie,  o  skoordynowaniu 
terminów, projektów, a nawet technologii. 
Nie wyobrażam sobie rozproszenia zarzą-
du dróg i odpowiedzialności.

– Sądzi Pan, że nie sposób się dogadać 
na poziomie gmin?
– Być  może  są  gdzieś  chlubne  wyjątki, 
ja natomiast patrzę na to z perspektywy do-
świadczenia, jakie wyniosłem w samorzą-
du gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Wprawdzie jako były już przewodniczą-
cy Rady Miejskiej mogę mówić o świetnej 
współpracy radnych, o sztuce kompromisu 
i  bardzo  dobrym  zarządzaniu,  patrząc 
od strony burmistrza i kierownictwa urzę-
du, ale mam świadomość, że na tym po-

ziomie rozkład priorytetów może być i jest 
bardzo zróżnicowany.

– Do czego Pan zmierza?
– Do  tego,  żeby  zwrócić  uwagę  na  to, 
że lokalny samorząd, mierzony potrzebami 
dzielnic i sołectw, daje mieszkańcom inny 
horyzont niż – dajmy na to – wspomniane 
przez Pana drogi. To naturalne, że lokal-
ne drogi, którymi każdy się porusza i które 
są w zasięgu własnego domu czy osiedla, 
albo chodniki, którymi nasze dzieci cho-
dzą do szkół, będą priorytetowe. Oczywi-
ście także dla radnych, którzy na szczeblu 
gminy  reprezentują  tych  mieszkańców. 
Nie  chcę być więc  źle  zrozumianym, ale 
na pewne obszary i zakres zadań trzeba 
patrzeć  z  innej  perspektywy,  z  innej  niż 
tylko własne otoczenie. Drogi powiatowe 
są dobrym tego przykładem.

– Może Pan podać kolejne?
– Oczywiście,  choć  jak  wspomniałem 
wcześniej,  tych dziedzin  jest  sporo. Wy-
starczy  spojrzeć  na  zadania  publicz-
ne  określone  ustawą,  te  o  charakterze 
ponadlokalnym.  Kompetencje  starosty 
i  zarządu  również  są  jasno  określone, 
więc zachęcam do uważnego spojrzenia. 
Wówczas łatwiej będzie można dostrzec 

Powiat przyjazny 
dla mieszkańców
Rozmowa z MARKIEM PROFASKĄ
WICESTAROSTĄ POWIATU RYBNICKIEGO
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Uczniowie Zespołu Szkół 
na inauguracji w Jastrzębiu-Zdroju

Szyb został nazwany „Jan Paweł”, 
ma głębokość 1164 m, a zasoby nowej 
kopalni szacowane są na ok. 180 mln ton 
węgla. W uroczystości, która odbyła się 
w Jastrzębiu Zdroju, uczestniczył m.in. 
premier Mateusz Morawiecki oraz mi-
nister energii Krzysztof Tchórzewski. 
Młodzież miała więc możliwość wysłu-
chania ich przemówień, w których zwró-
cono uwagę na strategiczną rolę węgla 
koksowego oraz potrzebę inwestowania 
w nowoczesne kopalnie. Rozpoczęcie wy-
dobycia planowane jest w 2022 r.

Przypomnijmy, że uczniowie Zespo-
łu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, 
kształcący się na kierunkach elektrycz-
nych i górniczych, w ramach porozumie-
nia z JSW SA zostali objęci programem 
stypendialnym, w myśl którego od roku 
szkolnego 2018/19 każdy uczeń klasy 
objętej porozumieniem może otrzymać 
stypendium w wysokości 250 zł brutto 

miesięcznie, a jedyny warunek to brak 
godzin nieusprawiedliwionych w danym 
miesiącu. Na uczniów po zakończeniu 
nauki czeka również praca w JSW. SA 
Ponadto motywacją i zachętą do nauki 
jest nagroda specjalna, przyznawana 
po zakończeniu każdego roku szkolnego 
trzem najlepszym uczniom z każdej szko-
ły (technikum, szkoła branżowa I stopnia) 
w wysokości 1500 zł, 1000 zł oraz 800 zł. 
W ubiegłym roku szkolnym nagrodzeni 
zostali uczniowie Szymon Pustułka, Ka-
mil Pacuła i Karol Dańczak kształcący 
się na kierunku technik elektryk oraz To-
biasz Kretek – przedstawiciel branżowej 
szkoły I stopnia w zawodzie elektryk. Jako 
szkoła cieszymy się, że nasi uczniowie 
mogli współuczestniczyć w tym ważnym, 
zwłaszcza dla naszego regionu, wydarze-
niu i dowiedzieć się więcej na temat tej 
supernowoczesnej inwestycji.

Alina Kozdoń-Majdzik

wpływ i zależność od samorządu powiato-
wego i administracji na tym szczeblu. Być 
może wielu z nas zda sobie dopiero spra-
wę,  że  szkoły ponadpodstawowe, domy 
pomocy społecznej czy większość szpitali 
to zadania powiatowe.

– Zapewne przytoczy Pan przykład 
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczy-
nach.
– Mógłbym,  to  bardzo  dobry  przykład 
choć  wolałbym  w  tym  miejscu  zwrócić 
uwagę na niezbyt miarodajny obraz w tej 
dziedziny. Na naszym terenie mamy prze-
cież do czynienia ze szkolnictwem ponad-
podstawowym, które spoczywa w rękach 
powiatu grodzkiego. Jego rolę pełni samo-
rząd miasta Rybnik, co wynika ze specyfiki 
aglomeracji. Musielibyśmy zatem odwołać 
się nie do kilkudziesięciu wyjątków w skali 
kraju, lecz to standardów. Te zaś wyglą-
dają  tak,  że  szkoły  średnie  czy  szpitale 
powiatowe funkcjonują dla wielu, często 
dość rozległych gmin, w których wspomnia-
ne placówki nie miałyby racji bytu, gdyby 
nie  struktury  powiatowe.  Trudno  sobie 
przecież wyobrazić, aby w każdej gminie 
działał szpital z prawdziwego zdarzenia, 
ośrodek dla osób niepełnosprawnych czy 
szkoła średnia z odpowiednio bogatą ofer-
tą edukacyjną.

– Z Pana słów wynika uzasadnienie dla 
struktur powiatowych, wliczając cały 
szereg jednostek organizacyjnych. A czy 
czuje Pan jakieś słabe strony lub zagro-
żenia?
– Myślę, że odczuwa je każdy doświadczo-
ny samorządowiec. Jeśli cofnąć się do zało-
żeń reformy, czy nawet do Ustawy o samo-
rządzie gminnym z 1990 r., która przecież 
leży u podstaw  transformacji ustrojowej 
państwa jako jeden z jej filarów, to obser-
wujemy  pewien  odwrót  od  pierwotnych 
idei na rzecz centralizowania kompetencji. 
Przypomną, że na tym polega samorząd-
ność, aby to na szczeblu lokalnym lub re-
gionalnym podejmować działania według 
określonych potrzeb. Tymczasem zalewa 
nas… No właśnie, biurokracja, która płynie 
z góry, z instytucji centralnych. Dla mnie, 
jako pragmatyka i osoby, która chce się po-
ruszać wśród konkretów, jest to już coraz 
bardziej uciążliwe. Co więcej, na samorzą-
dach spoczywa wiele zadań, które spływa-
ją z instytucji nadrzędnych bez pokrycia 
we finansach. To dość powszechna opinia, 
niezależna od sympatii politycznych.

– Chciałby Pan to zmienić?
– Chciałbym i dlatego zdecydowałem się 
na udział w wyborach do Sejmu. Nie ukry-
wam tego, że mój sprawdzony styl działała 
być może zjedna mi kolejnych zwolenni-
ków, ale to nie miejsce na kampanię.

– Zatem dziękujemy za rozmowę.

Uczniowie z „Korczaka” 
z wizytą w Starostwie
4 października uczniowie kl. IVb ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku odwiedzili Staro-
stwo Powiatowe.

25 września br. uczniowie klasy II i III Zespołu Szkół w Czerwionce-
-Leszczynach, kształcący się na kierunkach elektrycznych i górniczych, 
wraz z wicedyrektorem Adamem Głombikiem i kierownikiem szkolenia 
praktycznego Piotrem Majdzikiem, mieli okazję wziąć udział w uroczy-
stej inauguracji działalności Kopalni Węgla Kamiennego „Bzie-Dębina”, 
należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Niecodziennych gościł podejmował 
wicestarosta Marek Profaska, który 
dołączył do IX Światowego Dnia Ta-
bliczki Mnożenia, zdając pomyślnie 
przygotowany przez uczniów egzamin 
i uzyskując tytuł Eksperta Tabliczki 
Mnożenia. Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia (ŚDTM) to bezpłatna ak-
cja edukacyjna. Odbywa się każdego 

roku w pierwszy piątek października. 
Celem tej akcji jest propagowanie za-
bawowej formy nauczania/uczenia się 
matematyki. Ma ona zachęcić do przy-
pomnienia sobie tabliczki mnoże-
nia w przyjemny, niecodzienny sposób. 
Akcja jest okazją dla uczniów do nadro-
bienia „tabliczkowych” zaległości po wa-
kacjach. 
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XI Powiatowy Przegląd 
Zespołów Artystycznych

Przy wspaniałej pogodzie w sobotę 21 września w Łukowie Śląskim 
odbyła się XI edycja przeglądu, a zarazem jego inauguracja w miejsco-
wym Dworze, w którym to już corocznie będzie się odbywał przegląd 
zespołów taneczno-wokalnych z naszego powiatu.

W sobotnim konkursie wzięło udział 
dziewięciu wykonawców – czterech 
w kategorii tanecznej i pięciu w wokal-
nej. Wśród zaproszonych gości oprócz 
gospodarzy – starosty Damiana Mrowca 
i wicestarosty Marka Profaski oraz prze-
wodniczącego Rady Jana Tokarza – mie-
liśmy okazję gościć wójta ze Świerklan 
Tomasza Pieczkę, wójta Jejkowic Marka 
Bąka, radnych powiatu rybnickiego Ga-
brielę Grochlę, Halinę Karwot, Irenę 
Woźnicę, Bogusława Niestroja, Andrze-
ja Kłapczyka oraz sekretarz gminy Gaszo-
wice Grażynę Pierchałę. Jury w składzie: 
Katarzyna Szymik ze Świerklan, Ga-
briela Grochla z Czerwionki-Leszczyn, 
Sabina Mańczyk z Gaszowic, Barbara 
Kondrot z Jejkowic, Krzysztof Mrozek 
z Lysek oraz Grażyna Bzdziuch i Grze-
gorz Potysz ze Starostwa Powiatowego 
w Rybniku było w tym roku wyjątkowo 
zgodne w ocenach wykonawców i po nie-
spełna dziesięciu minutach znaliśmy już 
wyniki zwycięzców i wyróżnionych.

W kategorii zespoły taneczne zwycię-
żył zespół „Rytm” z Czerwionki-Lesz-
czyn, drugie miejsce zajął zespół „Reali-
se” z Gaszowic, trzecie miejsce przypa-
dło parze tanecznej Oliwia Magnowska 
i Radosław Przetak z Jejkowic, natomiast 
wyróżnienie otrzymał zespół „Aplauz” 
z Lysek. Z kolei w kategorii wokalnej 

zwyciężył tradycyjnie już chór „Gaudeo” 
ze Świerklan, drugie miejsce zajął zespół 
„Akcent” z Gaszowic, trzecie zdobyła so-
listka Anna Fojcik z Jejkowic, natomiast 
wyróżnienie odebrały zespoły „Gama” 
z Lysek i „Mirabelki” z Czerwionki-Lesz-
czyn. Na zakończenie przeglądu gościn-
nie wystąpił zespół „Trojak” z Czernicy, 
któremu bardzo serdecznie dziękujemy 
za przyjęcie zaproszenia na naszą scenę. 
Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym 
tradycyjnie wręczali starosta D. Mrowiec 
i wicestarosta M. Profaska, dziękując 
za piękne występy i zapraszając wszyst-
kich na kolejny przegląd, który odbędzie 
się już w czerwcu.

Na zakończenie odwiedziła nas rów-
nież Elżbieta Pierchała członek Zarządu 
Powiatu, która przyjechała z artystami 
malarzami uczestniczącymi w plenerze 

malarskim w naszym powiecie. Być może 
w najbliższym czasie zobaczymy na płót-
nie Dwór w Łukowie i jego otoczenie. 
Dziękujemy dyrektor POPP w Czer-
wionce-Leszczynach Joannie Rzymanek 
za prowadzenie i zorganizowanie przeglą-
du, zaś kierownik Referatu Funduszy Ze-
wnętrznych Sonii Hałacz-Fojczak koor-
dynację działań związanych z przeglądem. 
Do zobaczenia za rok! 
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W Czerwionce-Leszczynach bardzo 
prężnie działa wiele organizacji społecz-
nych, toteż nie bez powodu mają one na-
wet swoje wspólne święto w postaci Festi-
walu Organizacji Pozarządowych, które 
od kilku lat w połowie września odbywa 
się w centrum Czerwionki na terenie za-
bytkowego osiedla familoków. Miejscowe 
stowarzyszenia mają wówczas doskonałą 
okazją, aby zaprezentować mieszkańcom 
swoją działalność. Wśród nich są Koła 
Gospodyń Wiejskich, które funkcjonu-
ją niemal w każdej miejscowości gminy 
i miasta Czerwionka-Leszczyny, a które 
należą do najbardziej rozpoznawalnych. 
Nic dziwnego skoro angażują się w więk-
szość imprez i uroczystości organizowa-
nych dla mieszkańców. Jarmark Wielka-
nocny, Święto Makówek, Turniej KGW 
„Gwara śląska na wesoło”, miejscowe 
i powiatowe uroczystości dożynkowe – 
to tylko przykłady imprez cyklicznych, 
w których członkinie KGW z Dębieńska 
pełnią główne role. 

W Dębieńsku świętowało 
Koło Gospodyń Wiejskich
5 października Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku świętowało 
swoje 60-lecie. Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się od mszy św., 
którą w kościele pw. św. Jerzego koncelebrowali miejscowi duszpaste-
rze. Oficjalna część odbywała się natomiast w pobliskiej restauracji 
„U Jurka”, gdzie przewodnicząca Koła Bożena Krzyżowska w imieniu 
wszystkich członkiń KGW witała licznie przybyłych gości, m.in. wice-
starostę Marka Profaskę reprezentującego władze samorządowego 
powiatu rybnickiego.

Jubileuszowa uroczystość w Dębień-
sku była więc doskonałą okazją, aby przy-
pomnieć najstarsze dzieje Koła Gospodyń 
Wiejskich, ale też podkreślić ich współ-
czesny udział w życiu społecznych. Z po-
dziękowaniami za to wszystko gratulacje 
składali im w pierwszym rzędzie przed-
stawiciele władz samorządowych – bur-
mistrz gminy i miasta Czerwionka-Lesz-
czyny Wiesław Janiszewski, wicestarosta 
rybnicki Marek Profaska, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bernard Strzoda, wi-
ceburmistrz Andrzej Raudner, sekretarz 
gminy Justyna Domżoł, radni Izabela 
Rajca, Cezary Rajca i Bogdan Knopik, 
a ponadto dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Czerwionce-Leszczynach Ma-
riola Czajkowska.

Nie zabrakło wielu ciepłych słów, kie-
rowanych pod adresem wszystkich człon-
kiń, także upominków, których otrzymały 
wszystkie członkinie KGW, rozpoczyna-
jąc od seniorek, no i wybornego tortu 
z napisem 60 lat KGW. 
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„Powitanie jesieni” 
w Łukowie Śląskim

1 października uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Gaszowicach uczestniczyli w festynie szkolnym „Powitanie 
jesieni”. Piękna pogoda pozwoliła za zabawę w plenerze.

Uczniowie tańczyli, śpiewali, gra-
li, uczestniczyli w plenerze malarskim 
oraz mieli okazję zwiedzić dwór oraz 
jego otoczenie. W imprezie uczestni-
czyli zaproszeni goście, wśród których 
był starosta rybnicki Damian Mro-
wiec, radna powiatu Karina Stępień, 
kierownik Referatu Oświaty w Gminie 
Gaszowice Zbigniew Goworowski oraz 
kierownik Referatu Oświaty, Promocji, 
Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowe-
go Grzegorz Potysz. Wszystkie sprawy 
organizacyjne nadzorowała Sonia Foj-
cik–Hałacz, kierownik Referatu Fundu-
szy Zewnętrznych oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gaszowicach Norbert 
Niestolik, jego zastępca i wychowawcy 
klas. Uczniowie poza grami i zabawami 
mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych 
informacji dotyczących historii dworu, 
natomiast na zakończenie festynu otrzy-
mali pamiątkowe foldery o odblaski. 
Mamy nadzieję, że imprezy planowane 
w Dworze w Łukowie Śląskim zagoszczą 
na stałe do kalendarza. Do zobaczenia 
na wiosnę lub za rok! 
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Pierwsza dekada 
Seniorów z Zameczku
Jak wynika już z tytułu, to pierwsza dekada, lecz z pewnością 
nie ostatnia, patrząc na zapał, energię i zaangażowanie grupy 
leszczyńskich seniorów, którzy za swój przyczółek obrali sobie 
miejscowy zameczek. Jest on wprawdzie teraz w remoncie, lecz 
jak zapowiedział podczas jubileuszowej uroczystości burmistrz 
Wiesław Janiszewski, niebawem będą mogli do niego wrócić, 
a sam obiekt – podobnie jak już obecnie seniorzy – stanie się 
prawdziwą wizytówką gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Jak na jubileusz przystało, było co 
wspominać. Grupa leszczyńskich senio-
rów należy bowiem do wyjątkowo aktyw-
nych, co podkreślała dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Celina Cymorek, jak 
również Izabela Malik, która dzięki temu, 
że na co dzień współpracuje z seniorami, 
najlepiej dostrzega silne, a przede wszyst-
kim serdeczne więzi, jakie zawiązały się 

w tej grupie na przestrzeni minionych lat. 
To szczególnie ważny przekaz dla nas i dla 
młodszych pokoleń, które mogą czerpać 
z doświadczenia i wiedzy seniorów – pod-
kreślali niemal zgodnie wszyscy goście 
przybyli do Centrum Kulturalno-Eduka-
cyjnego w Czerwionce-Leszczynach na ju-
bileuszową uroczystość. Nie kryjąc szcze-
rego podziwu dla aktywności naszych 
seniorów, gratulował im tego wicestarosta 
rybnicki Marek Profaska, burmistrz Wie-
sław Janiszewski i jego pełnomocnicy – 
Aleksandra Chudzik i Grzegorz Wolnik, 
który jako radny reprezentował również 
władze wojewódzkie oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Bernard Strzoda.

Przytaczając historię Seniorów 
z  Zameczku można stwierdzić, że ich 
wspólna przygoda zaczęła się całkiem… 
„niewinnie”, od marszów nordic walking. 
Niebawem jednak pod pieczą miejscowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zrodziło się 
wiele kolejnych inicjatyw, które podczas 
jubileuszowego spotkania zobrazowała 
filmowa projekcja. Co więcej, leszczyńscy 
seniorzy dali też popis na żywo. Tańcząc 
i śpiewając udowodnili, jak świetnie potra-
fią się bawić i zagospodarować wolny czas. 
Nic dziwnego, że wielu przybyłych gości, 
będąc niemal w odpowiednim wieku, już 
teraz deklarowało, że chcieliby zostać przy-
jęci w szeregi Seniorów z Zameczku.

NOWY SEZON ARTYSTYCZNY CKE

Na początek Pilár
6 października w Czerwion-
ce-Leszczynach, w Cen-
trum Kulturalno-Eduka-
cyjnym, koncertem zespo-
łu Pilár zainaugurowano 
nowy sezon artystyczny. 
Przed występem Anity 
Sajnóg i towarzyszących 
jej muzyków wszystkich 
przybyłych witał ze sce-
ny burmistrz Wiesław Ja-
niszewski, zapowiadając 
wiele wydarzeń kulturach, 
także z udziałem miejsco-

wych zespołów, a którymi 
szczyci się gmina i miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 
My natomiast zachęcamy 
do tego, aby sięgnąć po do-
stępny w CKE nowy Reper-
tuar kulturalny 2019, w nim 
zaś m.in. Kabaret Ani Mru 
Mru, Kabaret Rak, Irena 
Santor, Maryla Rodowicz, 
Happysad, Deutsche Schla-
ger & Volksmusik, spekta-
kle operowe i baletowe. 
Zapraszamy!
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– Jak wyglądały Twoje początki? Dość 
nietypowe pewnie było to dla wielu lu-
dzi, że dziewczyna gra w piłkę nożna, 
a do tego również występuje w rozgryw-
kach ligowych z chłopakami.
– Mój początek można pewnie porównać 
do  większości  zawodników,  którzy  roz-
poczynali swoją przygodę z piłką nożną. 
Godziny,  czasem  cały  dzień  spędzony 
na dworze z rówieśnikami, grając w pił-
kę spowodował, że zapisałam się na swój 
pierwszy  trening w Płomieniu Czuchów. 
Zaczynałam z chłopakami 3 lata starszy-
mi,  ponieważ  nie  było  drużyny  mojego 
rocznika.  Pewnie  dla  wielu  było  to  za-
skoczenie, że dziewczyna gra w piłkę i nie 
odbiega  umiejętnościami  od  chłopaków. 
Często słyszałam, że dziewczyny nie po-
winny uprawiać tej dyscypliny, ja jednak 
za każdym razem starałam się udowodnić, 
że zawsze warto robić to, co sprawia przy-
jemność i dążyć do celu.

– Czy zaczynając przygodę z piłką noż-
ną marzyłaś o tym, że kiedyś wystąpisz 
z orzełkiem na piersi i będziesz walczyć 
o najwyższe cele?
– Szczerze,  zaczynając  nie  miałam  na-
wet pojęcia o tym, że istnieje kobieca Re-
prezentacja Polski. Uwielbiałam chodzić 
na treningi i cieszyłam się każdym meczem. 
Na treningach dawałam z siebie wszystko, 
nie miałam narzuconej żadnej presji. Może 
właśnie dlatego teraz jestem w tym miejscu. 
Kiedy dowiedziałam się, że pojadę na swoje 
pierwsze zgrupowanie, nawet nie zdawa-
łam sobie sprawy z tego, że będę występo-
wać z orzełkiem na piersi. Jest to na pewno 

Warto walczyć o marzenia
Rozmowa z PATRYCJĄ MATLA
– piłkarką z Czuchowa

2 września w ostatnich godzinach okienka transferowego podpisała 
kontrakt z TS ROW Rybnik, opuściła klub KKS Czarni Sosnowiec, z któ-
rym w poprzednim sezonie zdobyła III miejsce w ekstralidze kobiet, aby 
walczyć o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej z TS ROW Rybnik. 
Patrycja Matla – wychowanka Płomienia Czuchów, w którym rozpoczy-
nała swoją piłkarską karierę – opowiedziała nam o swoich początkach, 
założeniu własnej Akademii Piłkarskiej oraz zaskakującej zmianie klubu.

wielka duma, docenienie i radość z tego, 
że ciężka praca przynosi zamierzone efekty.

– Mimo młodego wieku, bo masz 22 
lata, rozegrałaś już 161 meczów w eks-
tralidze w barwach Czarnych Sosno-
wiec, aktualnego brązowego medali-
sty Mistrzostw Polski. Dla tej drużyny 
strzeliłaś 33 bramki. Skąd więc taka na-
gła decyzja o zmianie barw klubowych 
i dlaczego TS ROW Rybnik?

– Uważam, że w życiu najważniejsze jest 
to, aby robić  to, co się kocha, a najważ-
niejsze,  aby  to  sprawiało  przyjemność. 
Na pewnym etapie swojego życia poczułam, 
że mimo sukcesów nie czerpię z tego tyle, 
co kiedyś. Pojawiło się kilka ofert z klubów 
ekstraligowych jak GKS Katowice, PWSZ 
Wałbrzych oraz z Niemiec, z FC Sand. TS 
ROW Rybnik okazał się najbardziej kon-
kretny w  swoich  działaniach. W  ponie-
działek rozmawiałam z prezesem, który 
przedstawił mi warunki oraz cele, o które 
będziemy walczyć w sezonie, następnego 
dnia była już oferta w klubie z Sosnowca. 
Trwały  negocjacje,  które  zakończyły  się 
na dwie godziny przed zamknięciem okien-
ka transferowego. Następnego dnia wzno-
wiłam już treningi z drużyną z Rybnika.

– Jesteś już po pierwszych meczach. Jak 
oceniasz drużynę i o jakie cele będziecie 
więc walczyć w sezonie 2019/2020?
– Bardzo pozytywnie. Atmosfera w drużynie 
jest świetna, z samą przyjemnością pracuje 
się z takimi zawodniczkami oraz trenerem. 
Przyszłam  do  Rybnika,  aby  walczyć 
o awans do ekstraligi, więc naszym celem 
jest zwycięstwo w każdym meczu. Mam 
nadzieję, że na koniec sezonu będziemy się 
cieszyć z osiągniętego celu.

– Jesteś założycielką Rybnickiej Akade-
mii Piłkarskiej, w której również pro-
wadzisz treningi dla dzieci. Jak godzisz 
pracę zawodowej piłkarki oraz trenera?
– Tak, akademia powstała w tym roku, jest 
to projekt stworzony dla dzieci od 4 roku 
życia. Celem głównym jest rozwój sporto-

wy, ale doskonale wiem, że  sport wpaja 
również inne bardzo ważne wartości w ży-
ciu każdego człowieka. Piłka nożna  jest 
w moim życiu od najmłodszych lat, cieszę 
się nią, gdy występuję na boisku jako za-
wodnik oraz kiedy mogę przenieść swoje 
doświadczenie na młodszych piłkarzy jako 
trener.

– Kiedy nastąpił kulminacyjny moment 
Twojej kariery i kto miał największy 
wpływ na Twój rozwój?
– Przełomowym momentem w mojej karie-
rze było przejście do klubu MOSiR Czer-
wionka, w którym występowałam w lidze 
wraz z chłopakami. Właśnie wtedy otrzy-
małam pierwsze powołanie na konsultację 
kadry Śląska U-13, a później na zgrupo-
wanie Reprezentacji Polski U-15. Bardzo 
dużo osób miało wpływ na mój rozwój, ale 
przede wszystkim myślę, że byli to rodzice, 
którzy zawsze mnie wspierali. Każdy trener 
dołożył małą cegiełkę do tego, abym teraz 
mogła znaleźć się w tym miejscu, za co bar-
dzo im dziękuję.

– Jaką radą możesz się podzielić dla 
dziewcząt i chłopców, którzy dopie-
ro zaczynają swoją przygodę z piłką 
nożna?
– Kluczowym czynnikiem, aby osiągnąć 
sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, jest cięż-
ka praca. Godziny spędzone na treningach 
w  klubie,  poparte  pracą  indywidualną, 
wytrwałością oraz cierpliwością pomogą 
w osiągnięciu zaplanowanego celu. Myślę, 
że  wielką  rolę  odgrywa  również  konse-
kwencja, regularność oraz wsparcie naj-
bliższych. Jedno wiem na pewno – warto 
walczyć o marzenia.

– Dziękuję za poświęcony czas i rozmo-
wę, życzę powodzenia oraz wielu suk-
cesów. 
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SPORT

14 września w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Ga-
szowicach odbył się jak co roku turniej skata spor-
towego z cyklu GPO. Memoriał Michała Mazurka 
i Franciszka Porwoła zgromadził 58. skacistów, 
w tym jedną skacistkę.

Turniej Skata o Puchar 
Starosty Powiatu Rybnickiego
W niedzielę 15 września w sali 
OSP Lyski odbył się turniej skata 
XXX GPO o Puchar Starosty. W za-
wodach wzięło udział 52. zawod-
ników, wśród których mogliśmy 
zobaczyć wicestarostę Marka 
Profaskę.

Zwycięzcą pierwszej serii został Zbi-
gniew Pyrchała, natomiast zwycięzcą 
całego turnieju został Adam Juraszek, 
reprezentujący Strażaka Głożyny, który 
zdobył 2860 pkt. Drugie miejsce z wyni-

kiem 2763 pkt. zdobył Marek Skupień, 
reprezentant Herkulesa Rydułtowy, trze-
cie miejsce natomiast – Wojciech Pielacz 
zawodnik GKS Dąb Gaszowice. W kate-
gorii juniorskiej najlepszym zawodni-
kiem okazał się Denis Połednik.

Nagrody zwycięzcom wręczył starosta 
rybnicki Damian Mrowiec. Zawody zo-
stały rozegrane zgodnie z regulaminem 
PZ SKAT, w duchu fair play. Wszystkim 
graczom serdecznie gratulujemy i życzy-
my sukcesów. 

WOKiR Połomia, gromadząc 
3396 pkt., co jest nie lada wy-
czynem. Drugie miejsce z wy-
nikiem 3048 pkt. zdobył Wła-
dysław Mazierczyk, a trzeci 
był Józef Mołdrzyk reprezen-
tujący WOK Skrzyszów, gro-
madząc 2963 p. Najlepszym 
zawodnikiem GKS-u był Woj-
ciech Pielacz, co uplasowało 
go na piątym miejscu. W imie-
niu organizatorów serdecznie 
podziękujemy wszystkim 
sponsorom, dzięki którym ten 
turniej mógł być rozegrany.

Memoriał Michała Mazurka i Franciszka Porwoła
Seria pierwsza padła łupem 

zawodnika Strażaka Głożyny 
– Włodzimierza Stroińskie-
go, który zgromadził 1892 
pkt. W drugiej serii najlepszy 
wynik uzyskał Zygmunt Gra-
nieczny reprezentujący LKS 
Górki Śląskie, gromadząc 1770 
pkt.

Turniej to zawody, w któ-
rych suma punktów zdoby-
tych w pierwszej i drugiej 
rundzie wyłania zwycięzcę. 
Tym razem został nim Kry-
stian Balcer reprezentujący 
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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.


