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Nowoczesny ambulans 
dla rybnickiego szpitala

Skok przez skórę
w czeskiej Stonawie

Pokój widzeń w Starostwie
Wychodząc naprzeciw potrze-
bie odbudowania i podtrzymy-
wania więzi w rodzinach, przy 
jednoczesnym zadbaniu o po-
trzeby dziecka i zapewnieniu 
mu poczucia bezpieczeństwa, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rybniku utworzy-
ło w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Rybniku pokój 
widzeń. Miejsce przeznaczo-

ne jest dla dzieci przebywają-
cych w rodzinach zastępczych 
z terenu powiatu rybnickiego 
oraz ich rodzin biologicznych. 
Uczestnicy spotkań będą mieć 
zagwarantowane komfortowe 
warunki, jak również przyja-
zną atmosferę, co jest niezwy-
kle istotne zarówno dla dziec-
ka jak i rodzica.

7 GRUDNIA po raz szósty odbył się „Skok przez skó-
rę” zorganizowany przez Stowarzyszenie Górni-

ków w Stonawie w polskim Stowarzyszeniu Kultu-
ralno-Edukacyjnym przy międzynarodowym udziale 
stowarzyszeń ze Słowacji i Polski.

Przewodniczący SKH 
w Stonawie Tomáš Hejda 
przywitał gości i członków 
stowarzyszeń górniczych, 
w tym burmistrza Ondřeja 
Febera, byłego czeskiego se-
natora. W zabawie górniczej, 
podobnej do naszych trady-
cyjnych karczm barbórko-
wych, wziął udział starosta 
rybnicki Damian Mrowiec, 
który musiał sprostać wielu 
wyzwaniom związanym z cze-
skimi tradycjami górniczymi 
i piciem piwa, które jest nie-
odłącznym elementem górni-
czej zabawy.

Powiat Rybnicki przezna-
czył na zakup 70 tys. złotych, 
podobnie jak gmina Czer-
wionka-Leszczyny. Nowy fiat 
to ambulans typu T przezna-
czony dla pacjentów przewo-
żonych na dializy, a także tych, 
którzy korzystają z wózka in-
walidzkiego. Ambulans jest 
wyposażony w najnowocze-
śniejsze nosze amerykańskiej 

firmy Stryker, instalację tle-
nową oraz zestaw do udziela-
nia pierwszej pomocy przed-
medycznej. W prezentacji 
nowego ambulansu uczestni-
czyli m.in. dyrektor WSS nr 3 
Bożena Mocha-Dziechciarz, 
burmistrz Czerwionki-Lesz-
czyn Wiesław Janiszewski, 
jego pełnomocnik ds. plano-
wania, rozwoju i gospodarki 

17 GRUDNIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
nr 3 w Rybniku zaprezentował nową karetkę za-

kupioną dzięki środkom pozyskanym z Powiatu Ryb-
nickiego oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Grzegorz Wolnik oraz kie-
rownik Referatu Oświaty, 
Promocji, Kultury i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego Grze-
gorz Potysz.

Mamy nadzieję, że zakupio-

ny ambulans przejedzie co naj-
mniej milion kilometrów bez 
poważnych awarii i długo bę-
dzie służył naszym pacjentom. 

Wszyscy zaproszeni goście 
bawili się wesoło i poddawali 
się kolejnym wyzwaniom, nad 
którymi czuwało Sławne, Wy-
sokie i Nieomylne Prezydium, 
którym zarządzał Josef Ka-
sper, dyrektor Głównej Służ-
by Ratownictwa Górniczego 
w Ostrawie.

Dzięki Fundacji LANDEK 
w Ostrawie i browarowi Bar-
nard, którzy byli sponsorami 
tego ważnego wydarzenia, 
można było kolejny raz świę-
tować Barbórkę u naszych po-
łudniowych sąsiadów.
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ŚWIĘTO KULTURY LUDOWEJ

Już po raz piętnasty w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku spotkali się 
miłośnicy śląskiego folkloru. A nie było łatwo o miejsce na widowni, 
bowiem bilety zosatły wyprzedane już na początku grudnia. To bardzo 
cieszy i motywuje, zarówno organizatorów, jak i głównych bohaterów 
wydarzenia. Okazuje się bowiem, że gwara śląska, w dodatku zapro-
ponowana na wesoło, cieszy się ogromną popularnością wśród miesz-
kańców regionu.

19 stycznia w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbył się po raz XV Turniej Kół Gospo-
dyń Wiejskich „Gwara Śląska na wesoło”. 
Organizatorem imprezy jest Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybni-
ku oraz Teatr Ziemi Rybnickiej. Patronat 
honorowy objęli prezydent Rybnika Piotr 
Kuczera, starosta powiatu rybnickiego 
Damian Mrowiec oraz dyrektor Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Czę-
stochowie Marek Dziubek. W turnieju 
wzięło udział 16 Kół Gospodyń Wiejskich 
z całego powiatu rybnickiego, uprzednio 
wyłonionych na etapach gminnych.

Panie prezentują się rokrocznie 
w trzech konkurencjach. Zwykle naj-
bardziej jednak zdumiewa scenka kaba-
retowa prezentowana przez panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich. Tym razem temat 
przewodni to „Oma czyli babcia fit”. Pa-
nie zachwyciły widzów kreatywnością, 
odwagą, poczuciem humoru i ogromnym 
talentem! Widownia śmiała się aż do łez, 
kiedy panie, obserwując rzeczywistość, 
pokazywały – często w sposób przeryso-
wany – pogoń babć za modą na zdrowy 
styl życia. Na szczęście wciąż są między 
nami babcie, które pieką wnuczętom 
pączki i inne, może równie kaloryczne, 
ale fantastyczne tradycyjne potrawy.

starosta rybnicki Damian Mrowiec, wice-
dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie Anna Szy-
mik, włodarze wszystkich gmin, posło-
wie, radni powiatowi i radni miast. Ich 
obecność świadczy o tym, że rola Kół 
Gospodyń Wiejskich jest nie do przece-
nienia, a zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego i kulinarnego, pielęgnowanie trady-
cji i zwyczajów ludowych jest niezmiernie 
ważne dla naszej tożsamości.

Tradycyjnie styczniowe wydarzenie 
w teatrze to również spotkanie z innym 
niż śląski odcieniem polskiej kultury lu-
dowej. Tym razem na deskach teatru za-
prezentował się zespół ludowy „Dąbrowi-
czanki” z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dąbrowica” z województwa lubelskiego. 
Bisom nie było końca. Zespół oczarował 
fantastycznymi, regionalnymi strojami 
i ogromną energią.

Dziękujemy wszystkim Kołom Gospo-
dyń Wiejskich za udział w turnieju, a wło-
darzom za cenne nagrody. Wszystkich za-
praszamy ponownie do Rybnika za rok!

Ewa Widuch
Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego w Rybniku

Kolejna konkurencja to piosenka bądź 
taniec w ludowym, regionalnym klimacie. 
Tu zawsze jest okazja do zaprezentowania 
tradycyjnych ludowych strojów, które tak 
cudownie różnią się między sobą. Trzecia 
konkurencja to popis kulinarny. W tym 
roku wszyscy zgromadzeni częstowani 
byli murzynkiem w foyer teatru na sto-
iskach pięknie udekorowanych i dostojnie 
prezentowanych przez panie w strojach 
ludowych. Poziom konkursu był bardzo 
wysoki i bardzo wyrównany, ale Nagrodę 
Publiczności otrzymało Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bełku (gmina Czerwionka-
-Leszczyny). Gratulujemy!

Gości było tak dużo, ile teatr zdołał 
pomieścić, a wśród widzów nie zabrakło 
znamienitych osób. Byli wśród nich m.in. 
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Wieczór poetycko-kolędowy
w leszczyńskim ZSS

Na próżno Chrystus rodzi się w żłobie, 
jeśli się nie narodzi w Tobie…

W czasie przedświątecznych zmagań związanych z przygotowaniem się 
do świąt Bożego Narodzenia, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. 
W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach przygotowali Wieczór poetyc-
ko-kolędowy, który odbył się 17 grudnia. Tego wtorkowego popołudnia 
gościliśmy wielu wspaniałych ludzi zaprzyjaźnionych z naszą szkołą.

„Geburstag u Jezuska”
Po długim wandrowaniu i męce,
Urodził się Pon Boczek w betlejemce.
Leżoł na sianie i niy mioł pieluchy,
A Józef odganioł łod Niego kopruchy.
 Pełno gadziny cisło się do Jezuska,
 A Łon leżoł w żłobie, bo niy mieli wozka.
 Był woł i yjzel – były tyż barany,
 Aż Jezusek zaczoł się tyrpać, cołki wylynkany.
A tu jeszcze do stajenki cisną się trzy chopy,
Dwóch biołych, jedyn czorny – pastyrze do szopy,
Uciykli ze strachu, bo gwiozdka się pokozała
W stajynce na dachu.
 Byli to zacni Królowie, pikne mieli szaty,
 Korony na głowach – kożdy był bogaty.
 Klęknyli na zolu, położyli dary,
 Gwiozdka na nich szajn ciepła przez stajynki szpary.

Gyszynki zacne były – wszyscy się zlecieli,
Bo kadzidła, mirry, złota nigdy niy widzieli.
Jedyn z pasterzy tak w biksie rozchajcowoł kadzidło,
Luft cołki bioły się zrobił, nic niy było widno.
 Po lekku się kończył tyn geburstag w stajence,
 Józef się zdrzymnął zmynczony z Jezuskiem na ręce,
 Ci w długich szatach chycili kożdy swoja kamela,
 Ino się zakurzyło widać ich było niewiela.
A Jezusek społ w żłobie i to Mu się śniło,
Że fajny mioł geburstag, prezynty – było miło.
A na wiyrchu Anioły wszystkie tańcowały,
Aż Tyn Starszy Pon Boczek z tańców trząsł się cały.
 A na koniec trąby zagrały
 TRA-TA-TA-TA 
 i ludzie tańcowali na wszystkich krańcach świata.

Grzegorz Smołka

Poza rodzicami, dziadkami i opieku-
nami, swoją obecnością zaszczycili nas 
również wicestarosta rybnicki Marek 
Profaska, kierownik Referatu Oświaty, 
Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz 
Potysz, kierownik Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej Joanna Rzymanek, 
przewodnicząca Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
Stefania Szyp, dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej Marzena Kulig, 
prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Czerwionce-Leszczynach 
Alina Panfil, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Czerwionce-Leszczynach 
Mariola Czajkowska oraz radna powia-
tu, a zarazem dyrektor Przedszkola nr 
10 w Czerwionce-Leszczynach Gabriela 
Grochla.

Wykonawcami tego Wieczoru byli 
uczniowie niemalże z wszystkich klas, 
od najmłodszych do najstarszych, którzy 
mieli okazję zaprezentować swoje umie-
jętności artystyczne. Piękne recytacje 
wierszy o Bożym Narodzeniu i śpiew ko-
lęd, uświadomił wszystkim obecnym, że 
nadchodzące wówczas święta to czas oka-
zywania sobie miłości i dobroci, to czas 
wyjątkowy. Wsłuchując się w treści prze-
pełnione głęboką wiarą i rozważając Ta-
jemnicę Bożego Narodzenia, zostaliśmy 
przeniesieni myślą i sercem do miejsca, 
gdzie ponad 2 tysiące lat temu w ubogiej 
stajence narodził się Mesjasz Pan. Wśród 
wierszy znanych poetów, pojawił się zu-
pełnie nowy wiersz pt. „Geburstag u Je-

zuska” napisany specjalnie na tę okazję, 
a którego autorem jest Grzegorz Smołka. 
Świąteczny klimat nadchodzących świąt, 
pełen blasku choinkowych świec, sprawił, 
że przeżywany wieczór kolędowy pozo-
stawił wiele pięknych i niezapomnianych 
wspomnień. Uczniowie swoim występem 
podbili serca publiczności, a w niejednym 
oku zakręciła się łza.

Na zakończenie głos zabrała dyrek-
tor ZSS Beata Zich, która podziękowała 
uczniom za trud włożony w przygoto-
wanie tego Wieczoru, a ponadto złożyła 
wszystkim świąteczne życzenia. Do ży-
czeń dołączyli się również wicestarosta 
M. Profaska i G. Potysz. Cieszymy się, 
że ten czas upłynął w tak miłym, cie-
płym i świątecznym klimacie, którego 
dopełnieniem było łamanie się opłatkiem 
i wspólne świętowanie przy stole. Betle-
jemska szopka pozwoliła nam na nowo 
poczuć niepowtarzalny, tak bardzo bli-
ski naszemu sercu klimat świąt Bożego 
Narodzenia. Serdecznie dziękujemy tym 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji tego rado-
snego wieczoru.

Barbara Bańczyk, Beata Frycz,
Agnieszka Smołka
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Bal karnawałowy w Suminie
24 STYCZNIA w budynku Warsztatów Aktywnej Integracji w Suminie 

odbyła się zabawa taneczno–integracyjna. Gośćmi uczestników 
WAI byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. To już kolej-
ne spotkanie integracyjne wskazanych placówek.

W Ośrodku Kultury „Zameczek”
Wolontariusze SDL Spichlerz uczcili Dzień Wolontariusza w Ośrodku 
Kultury „Zameczek” w Czernicy. Imprezę prowadził Adrian Grad razem 
z Agnieszką Janczewską-Pytlik.

Podczas zabawy, którą poprowadził 
Marek Muller, nie brakowało najwięk-
szych przebojów muzyki tanecznej. Były 
również ulubione zabawy, między innymi 
„w pociąg” czy „krasnoludka”. Wszyscy 
uczestnicy balu wykazali niespożyte siły 
niezbędne do tańca, a ich twarze okraszał 
szeroki uśmiech.

Dzięki integracji Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lyskach z WAI w Suminie 
uczestnicy lepiej poznają swoje codzien-
ne życie i swoje pasje. Mają okazję do za-

Swoje podziękowania za tegoroczną 
pracę, bezinteresowną pomoc w kształ-
towaniu otaczającej rzeczywistości oraz 
zmienianiu świata na lepsze złożyli wo-
lontariuszom starosta rybnicki Damian 
Mrowiec, wójt gminy Gaszowice Paweł 
Bugdoł oraz sołtys Adam Mróz.

Wszyscy dołączamy się do podzięko-
wań i życzymy radości w sercu, satysfak-
cji z podejmowanych działań, a przede 
wszystkim tego, aby każdy dobry uczy-
nek, każdy uśmiech i dobre słowo wraca-
ło do Was i dawało wam siłę do dalszego 
działania. 

Nowe sale dla Szkoły Izby Rzemieślniczej

wiązywania nowych znajomości, a wspól-
na zabawa wyzwala poczucie wspólnoty. 
Zarówno gospodarze jak i goście zakoń-
czyli zabawę z nadziejami na kolejne spo-
tkanie.

Zabytkowy budynek apteki byłego 
szpitala „Juliusz” w Rybniku od-
zyskał dawną świetność. W jego 
wyremontowanych wnętrzach po-
wstały nowocześnie wyposażone 
sale do praktycznej nauki zawodu 
dla uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Izby Rzemieślniczej. 

14 stycznia uroczystego otwarcia do-
konali prezydent Rybnika Piotr Kuczera, 
starosta rybnicki Damian Mrowiec oraz 
prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku 
Andrzej Korbasiewicz. W nowej czę-
ści szkoły znajduje się dziesięć w pełni 
wyposażonych pracowni praktycznej 
nauki zawodów takich jak: kucharz, 
fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, 
monter sieci instalacji i urządzeń sa-
nitarnych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie. 
Remont obiektu współfinansowany był 
ze środków unijnych w ramach działania 
12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawo-
dowego Poddziałanie 12.2. Infrastruktura 
kształcenia zawodowego – RIT. Wartość 
całkowita realizowanego przez Izbę Rze-

mieślniczą projektu to blisko 3 mln zł. 
Nauka w zrewitalizowanych wnętrzach 
zabytkowego budynku dawnej apteki 
w kompleksie szpitalnym „Juliusz” w Ryb-
niku ma podnieść jakość kształcenia zawo-
dowego zgodnie z zapotrzebowaniem ryn-
ku pracy zgłaszanym przez pracodawców.
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Wolontariusze 
Kim jest wolontariusz? – to osoba, któ-

ra swój czas poświęca na pracę i działania, 
nie otrzymując przy tym wynagrodzenia. 
W podjęte działanie wkłada całą swoją 
energię i chęci.

GaSzo oraz KS „Decor” Bełk po raz 
kolejny mieli ogromną przyjemność 
zorganizować Galę Wolontariusza Roku 
2019 Czerwionki-Leszczyn, która odbyła 
się w miejscowym Centrum Kulturalno-
-Edukacyjnym. W tym roku organizacje, 
osoby fizyczne oraz instytucje uprawnio-
ne do angażowania wolontariuszy mogły 
im podziękować, nominując do tytułu 
Wolontariusza Roku 2019.

Nominowani oraz nagrodzeni 
tytułem Wolontariusza Roku 2019

STANISŁAW BREZA
nominowany przez 
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Członek Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach, sołtys Stanowic. 
Zaangażowany w sporządzanie list mieszkań 
komunalnych, współpracuje również przy kon-
strukcji programu gospodarki mieszkaniowej czy 
wykonywaniu wizji w terenie.

WALDEMAR MITURA
nominowany przez 
Stowarzyszenie Wspólnota
Jest osobą niezwykle zaangażowaną w szerzenie 
idei krwiodawstwa na terenie naszej gminy. Or-
ganizuje spotkania, wspiera placówki oświatowe 
i świetlice środowiskowe upominkami związanym 
z szerzeniem krwiodawstwa. Sam jest czynnym 
dawcą krwi oraz organizatorem akcji krwiodaw-
stwa na terenie Leszczyn.

GRZEGORZ MÜCKE
nominowany przez 
Koło PTTK „Ramża”
W 2019 r. współorganizował wszystkie imprezy 
Koła PTTK „Ramża”, dwa razy pełnił funkcję ko-
mandora rajdu, a trzykrotnie – kierownika mety. 
Jako wolontariusz, corocznie jest przewodnikiem 
grup dzieci i młodzieży szkół naszej gminy na gór-
skich rajdach pod hasłem „Górska Wiosna” i „Gór-
ska Jesień”. Z powodzeniem pozyskuje sponsorów 
nagród podczas imprez Koła.

MICHAŁ TOMAN
nominowany przez 
Stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASy
Pomysłodawca gminnej grupy wolontariatu 
„poMOCni” oraz realizator projektu Wolontariat 
Wzmacnia, który dotyczy rozwoju młodych li-
derów na terenie gminy. Propagator zdrowego 
trybu życia, poprzez który próbuje zaktywizować 
wraz z Stowarzyszeniem Luxtorpeda mieszkań-
ców do działania w obszarze fizycznym oraz 
społecznym.

ZUZANNA HORNY
nominowana przez 
Szkołę Podstawową  
im. St. Ligonia w Książenicach
Zaangażowanie, empatia, chęć pomocy – to 
charakteryzuje Zuzię! Te cechy może rozwijać 
w Szkolnym Kole Wolontariatu. Od początku 
roku pomaga w Stowarzyszeniu Zwykłe Dobre 
Wróżki poprzez akcje: muzyczna pomoc dla 
Alanka, „Chlebek Wielkanocny”, „Książenice dla 
Karolka” oraz inne imprezy na rzecz potrzebu-
jących.

NATALIA NIEDOBECKA
nominowana przez 
Szkołę Podstawową w Szczejkowicach
Natalia angażuje się zarówno w działania lokal-
ne – obchody 3 Maja, upamiętnienie pierwsze-
go powstania Śląskiego, Industriadę, Harcerską 
wyprawę na Monte Cassino, jak i ogólnopolskie 
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chętnie 
współpracuje z Szkołą Podstawową w Szczejko-
wicach, Radą Sołecką, parafią. Podczas festynów 
i dożynek organizuje animacje, których celem jest 
integracja społeczności.

SEBASTIAN GARBACZ
nominowany przez 
Stowarzyszenie Redukowania Bierności
Koordynator i współtwórca projektu „Wolontariat 
wzmacnia”. Dzięki jego zaangażowaniu młodzież 
odbyła serię 6 szkoleń stacjonarnych oraz 4 wy-
jazdy szkoleniowo-rozwojowe, na których zdo-
była wiedzę na temat efektywnego pisania oraz 
zarządzania projektami. Zaangażowany w two-
rzenie kół wolontariatu w szkołach podstawowych 
Czerwionki-Leszczyn, szkolenia dla nauczycieli 
oraz wizytę studyjną dla kół. Aktywny działacz 
stowarzyszenia.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustalony przez ONZ 34 
lata temu. To właśnie 17 grudnia 1985 r. podjęto decyzję o nagradzaniu 
osób, które pracują społecznie. Celem uroczystych obchodów jest więc 
uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie, szczególnie za ich trud, 
czas i poświęcenie na rzecz społeczeństwa.

KATARZYNA PEPEL
nominowana przez 
Stowarzyszenie Luxtorpeda
Biegaczka, miłośnik muzyki, a do tego mól książ-
kowy! W tym roku przejęła obie sekcje młodzieżo-
we, co doprowadziło do wzrostu zainteresowania 
treningami wśród dzieci. Ciągle się rozwija, bio-
rąc udział w różnych szkoleniach. Sama wychodzi 
z inicjatywą, czego efektem jest zapoczątkowanie 
treningów w naszej gminie dla dorosłych. Zajęcia 
prowadzi trzy razy w tygodniu.

JOANNA I LESZEK RASKA
nominowani przez 
Sołtysa i Radę Sołecką Palowic
Państwo Rasek to małżeństwo z Palowic, które 
bierze udział w licznych działaniach: spotkania 
mikołajkowe, spotkania czwartkowe, spotkania 
emerytów i chorych z parafii, organizują paczki 
świąteczne dla osób starszych i inne. Co roku 
zbierają makulaturę oraz złom i szukali sponsorów, 
aby odbyły się cykliczne spotkania czwartkowe 
dla dzieci.

WIESŁAW JAZGAR
nominowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarną Leszczyny
W 2019 r. uczestniczył 74. akcjach ratowniczych. 
Tygodniowo spędza około 10 godzin w remizie 
przy samochodzie pożarniczym i pracach porząd-
kowych. Chętnie oprowadza, opowiada i prowadzi 
pokazy sprzętu i umundurowania najmłodszym 
obywatelom, czyli przedszkolakom. Jest pomysło-
dawcą i uczestnikiem rozgrywek dla emerytów 
i strażaków OSP w ping-ponga.

AGATA HILDERBRANDT
nominowana przez 
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherbone 
w Czerwionce-Leszczynach
Stale angażuje się w różnorakie przedsięwzięcia, 
jako pierwsza zgłasza się do pomocy, również ini-
cjuje nowe pomysły i wprowadza je w życie oprócz 
tego jest przewodniczącą szkoły. Bardzo chętnie 
poświęca swój czas innym, bierze udział w wielu 
akcjach charytatywnych, zbiórkach, kiermaszach. 
Swoim pozytywnym zachowaniem wyróżnia się 
wśród innych uczniów i jest dla nich wzorem do 
naśladowania. Agata angażuje się w opiekę nad 
młodszymi uczniami szkoły podczas m.in. wycie-
czek, zajęć pozalekcyjnych, pomaga w odrabianiu 
lekcji, w czynnościach samoobsługowych.
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ZESPÓŁ MUZYCZNY BABA Z CHOPYM
nominowany przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej
Muzyczny duet wspiera Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej, występując na corocznym festynie „Poznajmy 
się”. Artyści z ogromną chęcią występują dla spo-
łeczności lokalnej oraz podopiecznych całkowicie 
za darmo. Są otwarci, pomysłowi, zawsze niosą 
dobre słowo, nie mają barier w kontakcie z pod-
opiecznymi, a wolny czas poświęcają dzieląc się 
talentem.

NATALIA KUBASA
nominowana przez 
Przedszkole „Bajkowy Ogród” w Bełku
Przyszła nauczycielka wychowania przedszkol-
nego, wolontariuszka podczas Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy czy Szlachetnej Paczki, 
jednak to nie wszystko! Aktywnie działa również 
w akcjach typowo lokalnych tj. Przedszkolny Fe-
styn Rodzinny, Dzień Piłkarza, Dożynki w Bełku, 
Ulicówka, ale również uczestniczy w długotermi-
nowych projektach tj. Projekt Blask, Wspólnie dla 
dziedzictwa – zabytkowy cmentarz.

IZABELA DOBIECKA
nominowana przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
Pracowity rok stowarzyszenia to ogrom włożonej 
pracy wielu ludzi, jedną z nich była mieszkanka 
Rudy Śląskiej – Iza! Właśnie ona chętnie poma-
gała, pomimo sporej odległości od Bełku, w ta-
kich projektach jak: Cmentarz przy zabytkowym 
kościele z XVIII w. – nasze wspólne dziedzictwo, 
Drzewa – cud natury, Mała ojczyzna z lotu ptaka, 
10 ulicówce, dożynkach, 90-leciu futbolu w Bełku.

MATEUSZ SULEJCZAK
nominowany przez 
Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Palowicach
Otwarty, kontaktowy, przyjazny, zaangażowany 
w niesienie pomocy, taki jest ten ósmoklasista! 
Nie tylko zaangażowany w akcje szkole, ale rów-
nież parafialne! Nawet w wakacje nie próżnował, 

gdyż pomagał w przygotowywaniu Wakacyjnych 
czwartków. Jego pasją są KONIE! pomaga w pen-
sjonacie, szczególnie tym przybywającym z tzw. 
interwencji.

AGNIESZKA NOWAK
nominowana przez Fundacje GaSzo
Agnieszka współpracuje z nami od początku 
2019 r. Efektywnie łączy swoją naukę w Zespo-
le Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz 
działalność wolontaryjną. Agnieszka w bieżącym 
roku współtworzyła stoisko fundacji GaSzo pod-
czas Festiwalu Organizacji Pozarządowych po-
magając i przeprowadzając, animacje dla dzieci.

DANUTA KORUS
nominowana przez Janinę Bindę
Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, eme-
rytowana nauczycielka wychowania przedszkol-
nego, Zuchmistrzyni! Prowadzi najaktywniejszą 
gromadę zuchową – 10. GZ Wilusiowe Ludki. 
Bierze udział w akcjach – zbieranie nakrętek dla 
hospicjum, akcja Góra Grosza, Szlachetna Paczka.

ADRIAN SKRZYPEK
nominowany przez 
Klub Sportowy „DECOR” Bełk
Adrian od wielu lat pomaga przy oprawie boiska 
sportowego przy ul. Głównej 28 w Bełku. Na co 
dzień pracuje zawodowo, mimo to popołudnia-
mi zawsze służy pomocą oraz dobrymi chęciami. 
W dni meczowe pełni funkcję służby informacyj-
nej oraz dba o bezpieczeństwo na obiekcie spor-
towym. Wykazuje duże zaangażowanie w życie 
Klubu Sportowego „Decor” Bełk.

ALINA PLAZA-KIERSZTYN
nominowana przez 
Bożenę Bierowiec-Chrostek
Jest jednym z koordynatorów Szkolnego Koła 
Wolontariatu. Stale współpracuje z kilkoma fun-
dacjami, m.in. Zdążyć z pomocą, Pomóż i Ty, oraz 
Stowarzyszeniem przyjaciół chorych – Hospicjum 
Jana Pawła II. Organizowała charytatywne dysko-
teki na rzecz akcji „Adopcja serca”. Działań, w jakie 
angażuje się Pani Alina, jest bardzo wiele, a dzięki 
swej kreatywności oraz pomysłowości zadania 
współrealizowane w ramach programu Wolon-
tariat Wzmacnia przynoszą wiele satysfakcji oraz 
korzyści.

MILENA MAJEWSKA
nominowana przez 
Szkołę Podstawową nr 3 im. Wł. 
Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
Milena jest pomysłową i kreatywną uczennicą, 
która proponuje i podejmuje działania na rzecz 
wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesz-
czynach. Nie szczędzi swojego czasu, jest bar-
dzo zaangażowana w akcje wolontaryjne i potrafi 
współpracować w grupie, często stając się jej 
liderem. Niektóre z akcji, w jakich brała czynny 
udział to: przygotowywanie „Aniołów radości” dla 
mieszkańców Leszczyn i Bełku, „Co mogą Twoje 
ręce i serce?”, „Dzień kolorowej skarpetki”, wspie-
ranie małych niepełnosprawnych zawodników 
olimpiady Sportowej Placówek Integracyjnych 
i Specjalnych.

W 2019 r. operatorzy Centrum Organi-
zacji Pozarządowych postanowili rozsze-
rzyć Galę o tytuł DARCZYŃCA ROKU 
2019. Nominowani zostali:

ANDRZEJ MARCOL
nominowany przez 
Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Wł. Broniewskiego
Z wielkim zaangażowaniem wspiera wolontariu-
szy z Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podsta-

Roku

wowej nr 3 w Leszczynach. Wolontariusze mogą 
liczyć zawsze na jego wsparcie finansowe oraz 
związane z jego autorytetem w zakresie pozyski-
wania pomocy dla wolontariatu. Wolontariusze 
mogą również liczyć na jego pomoc podczas m.in. 
takich akcji jak: „Lepsze jest dawanie niż branie”, 
„Co mogą moje ręce i serce” oraz „Spełniamy ma-
rzenia chorych dzieci”.

ZAKŁAD CUKIERNICZO-PIEKARNICZY 
„BUŁECZKA”  
MARIOLA I DARIUSZ KURPANIK
nominowany przez 
Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima.
Od początku swojej działalności wspierają wszel-
kie imprezy, uroczystości organizowane przez 
przedszkole. Podczas festynów, przeglądów recy-
tatorskich i tanecznych, zabaw, dni przedszkolaka 
i wielu innych przygotowują dla wszystkich dzieci 
słodki upominek oraz pieczywo. Zaangażowanie 
Państwa Kurpanik w działania przedszkola jest 
bardzo duże, przez co są głównymi darczyńcami 
oraz przyjaciółmi przedszkola.

KS. KONRAD OPITEK
nominowany przez 
Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha 
w Bełku
Proboszcz bełkowskiej parafii w sposób stały 
i bezinteresowny wspiera społeczność Szkoły 
Podstawowej im. por. Franciszka Rducha w Bełku 
zarówno w działaniach statutowych i dodatko-
wych. Jest on autorytetem, mentorem, doradcą 
dla uczniów w wielu sprawach. Współuczestni-
czy m.in. w organizacji różnego typu uroczysto-
ściach, promuje wśród dzieci i młodzieży pasje 
sportowe i turystyczne, dodatkowo zainicjował 
działania dotyczące zgłaszania uczniów do otrzy-
mywania stypendium im. ks. Emila Szramka.

LECH PASTUSZKA
nominowany przez 
Zespół Szkół Specjalnych  
im. W. Sherbone w Czerwionce-Leszczynach
Ważnym obszarem dla firmy Lech-BUDEX jest 
zaangażowanie społeczne. Poprzez swoją cha-
rytatywną pracę, firma wsparła realizację projek-
tu budowy ogrodu sensorycznego przy Zespole 
Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwion-
ce-Leszczynach. Ogród sensoryczny, w którym 
znajduje się strefa wzroku, słuchu, dotyku, zapa-
chu pozwala na niwelowanie deficytów i prowa-
dzenie terapii w oparciu o kontakt z naturą. Zosta-
ły one wykonane z niezwykłym profesjonalizmem 
i starannością, a w ich rezultacie powstała ścieżka 
stanowiąca nić wiodącą nas w poszczególne stre-
fy ogrodu.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! 
Dodajmy, iż zakończenie Gali uświetnił 
recital w wykonaniu Mateusza Wró-
bla – wokalisty, kompozytora i pianisty. 
Poczęstunek został przygotowany przez 
pracowników i podopiecznych Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Lesz-
czynach

Gala Wolontariusza Roku 2019 została 
zorganizowana w ramach projektu „Ra-
zem Możemy Więcej – Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych w Czerwionce-
-Leszczynach”, współfinansowanego ze 
środków Gminy i Miasta Czerwionka-
-Leszczyny.

 
Beata Bujoczek i Angelika Kowol
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WOJEWÓDZKI KONKURS TANECZNY

„Wiwat 
6 LUTEGO w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach odbył się I Wojewódzki 
Konkurs Taneczny „Wiwat Dance!”. Honorowy Patro-
nat objęli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Sta-
rostwo Powiatowe w Rybniku oraz Burmistrz Gminy 
i Miasta Czerwonka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Swoją obecnością za-
szczycili konkurs: wicesta-
rosta Powiatu Rybnickiego 
Marek Profaska, burmistrz 
gminy i miasta Czerwionka-
-Leszczyny – Wiesław Jani-
szewski, kierownik Referatu 
Oświaty, Promocji, Kultury 
i Zdrowia Starostwa Powia-
towego w Rybniku – Grze-
gorz Potysz, Bogdan Knopik 
– wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
-Leszczynach,  Stefania Szyp 
– przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej oraz 
radni Izabela Rajca, Jolan-
ta Szejka i Gabriel Breguła, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Czerwionce-Lesz-
czynach – Mariola Czajkow-

ska, przewodnicząca Rady 
Rodziców Przedszkola nr 10 
– Monika Badera-Tarnecka, 
a także dyrektorzy placówek 
oświatowych, nauczyciele 
oraz rodzice i opiekunowie 
przedszkolaków.

Do konkursu zgłoszo-
no siedem zespołów ta-
necznych: „The Klaszczers” 
z Przedszkola w Syryni, „Kola” 
z Przedszkola nr 1 „Promy-
czek” w Leszczynach, „Star” 
z Przedszkola w Świerklanach, 
„Bełkowiaczki” z Przedszkola 
w Bełku, „Aplauz” z Niepu-
blicznego Przedszkola „Karo-
linka” w Czerwionce, „Sówki” 
z Przedszkola w Stanowicach 
i „Bajlando” z Przedszkola nr 
10 w Czerwionce.

Inicjatorką konkursu była 
Natalia Grochla, która zapro-
siła do współorganizacji na-
uczycielki Aleksandrę Cieślik 
i Annę Bednarek. Występy 
dzieci oceniało jury, którego 
skład tworzyły Anna Gocyk, 
Elżbieta Pierchała i Joanna 
Rzymanek. Piękne pokazy 
taneczne gromkimi brawami 
nagradzała licznie zebrana wi-
downia.

Podczas obrad komisji 
konkursowej zaproszono do 
wspólnej zabawy widownię, 
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Dance!”
zaś dzięki hojności sponso-
rów wszystkie zespoły otrzy-
mały puchary, medale, dy-
plomy oraz liczne nagrody. 
I miejsce zdobył zespół „The 
Klaszczers”, II – „Bełkowiacz-
ki”, III – „Bajlando”, natomiast 
pozostałe zespoły otrzymały 
wyróżnienia.

Celem konkursu było: 
promowanie dziecięcej twór-
czości tanecznej, integracja 
środowiska tanecznego, kon-
frontacja dorobku artystycz-
nego amatorskich zespołów 
tanecznych, wymiana pomy-
słów i doświadczeń instruk-
torów uczestników, popula-
ryzacja zespołowych form 
tanecznych, walorów arty-
stycznych i wychowawczych. 
Organizatorem konkursu było 
Przedszkole nr 10 im. Juliana 
Tuwima w Czerwionce-Lesz-
czynach.

fo
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Kronika Powiatu Rybnickiego 
BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK  
POWIATU RYBNICKIEGO
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31, tel. 32 416 13 59, 32 42 
28 300, e-mail: promocja@starostwo.rybnik.pl  www.starostwo.rybnik.pl
Realizacja: Wydawnictwo Vectra, Czerwionka-Leszczyny, e-mail: biuro@arw-vectra.pl
Druk: Drukarnia Infopakt, Rybnik
Redakcja  zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i przeredagowania nadsyłanych materiałów, 
nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Zapobiegamy pożarom
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego jury w składzie: Beata Strzelczyk – przewodnicząca, Syl-
wester Musioł – wiceprzewodniczący, Mirosław Fuchs – se-
kretarz oraz Mirosław Soppa i Leon Karwot – członkowie, 
dokonało oceny prac do finału eliminacji powiatowych. Zakwa-
lifikowały się następujące osoby:

grupa wiekowa – przedszkola:
I miejsce – Aleksandra Knura
II miejsce – Magdalena Rzyczniok
III miejsce – Maja Bojda

grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-III:
I miejsce – Zuzanna Chmiel
II miejsce – Amelia Kowalska
III miejsce – Alicja Musioł
wyróżnienie – Igor Jeziorski

grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy IV-VI:
I miejsce – Sandra Dzieżok
II miejsce – Krzysztof Smyczyk
III miejsce – Mateusz Maciejowski

grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII:
I miejsce – Natalia Chrapek
II miejsce – Dawid Jureczko
III miejsce – Julia Nowak

grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Weronika Bęcała
II miejsce – Wiktoria Prokopczuk

grupa wiekowa – dorośli:
I miejsce – Beata Pendziałek
II miejsce – Anna Pytlik

Nagrody zwycięzcom w poszczególnych grupach wiekowych 
ufundowane przez Powiat Rybnicki, Księgarnię „Orbita” oraz 
Zarząd OSP wręczyli starosta Damian Mrowiec i wicestaro-
sta Marek Profaska. Wszystkim uczestnikom konkursu, którzy 
w dniu 9 stycznia gościli w Starostwie Powiatowym w Rybniku, 
serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia 
w kolejnych eliminacjach. 

PCPR w Rybniku poszukuje kandydatów  
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będące jednocześnie 
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do peł-
nienia funkcji zarówno rodziny zastępczej niezawodowej, jak i zawodowej, 
w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Obecnie na terenie powiatu rybnickiego posiadamy pięć rodzin zastępczych 
zawodowych, w tym trzy o charakterze pogotowia rodzinnego, które przyjmują 
dzieci głównie z interwencji. Na ten czas w pogotowiach tych zostało umiesz-
czonych 17 dzieci. Dodatkowo posiadamy 57 rodzin zastępczych wychowujących 
blisko 100 dzieci. Mimo tak wielu rodzin wciąż ilość dzieci oddawanych pod pieczę 
zastępczą wzrasta, a to z kolei wpływa na rotacje naszych rodzin.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rybniku przy ul. 3 Maja 31 w godzinach urzędowania placówki 
bądź też zachęcamy do kontaktu telefonicznego – 32 426-00-33.
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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–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.


