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Sposób udzielania porad
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Od dnia 16 marca 2020 r. porady prawne udzielane są wyłącz-
nie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Zmianie tej podlegają wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy praw-
nej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane na 
terenie powiatu rybnickiego.

Święta Wielkiej Nocy 
to czas nadziei,  

otuchy i zwycięstwa.
Życzymy, by Święta Wielkanocne

przyniosły Wam radość
oraz wzajemną życzliwość,

by stały się źródłem umocnienia ducha.
Niech Zmartwychwstanie Pana,

które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,

siłą w pokonywaniu codziennych trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zarząd i Rada Powiatu 

Warunkiem skorzystania z porady jest wcześniejsze przesła-
nie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wnio-
sku mailem na adres: pomocprawna@starostwo.rybnik.
pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe 
w Rybniku – ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik.
Do wzoru wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołączono 
oświadczenie, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej.
Po przesłaniu wniosku należy poczekać na wyznaczenie 
terminu porady!

W razie pytań prosi się o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 41 61 346
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KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W RYBNIKU

Starostwo Powiatowe w Rybniku od dnia 16 marca br. nie przyjmuje klientów (z wyłą-
czeniem sytuacji pilnych). wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, przez 
rezerwację internetową lub bezpośrednio przez pracowników Urzędu zostają anulowane.

Wejście do Starostwa Powiatowego w Rybniku jest możliwe wyłącznie od strony dzie-
dzińca po wcześniejszym naciśnięciu dzwonka tylko i wyłącznie dla interesantów w spra-
wach pilnych. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu 
bez zmian.

 
Kasa Banku od dnia 17 marca br. jest nieczynna.

Regulowanie zobowiązań finansowych jest możliwe 
za pomocą płatności elektronicznych na numery kont: 

 f Rachunek bankowy dochodów  
nr 98 8456 0009 2001 0023 9628 0004 
na który należy dokonywać wpłat za wypisy 
z ewidencji gruntu, materiały geodezyjne

 f Rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa 
nr 28 8456 0009 2001 0023 9628 0003 
na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat 
za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu 
Państwa

 f Rachunek bankowy dochodów  
nr 46 8456 0009 2001 0023 9628 0067 
na który należy dokonywać wpłat innych 
niż opłaty komunikacyjne i geodezyjne

 f Rachunek bankowy dochodów  
nr 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059 
na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat 
komunikacyjnych. Istnieje również możliwość 
płatności kartą tylko w tym zakresie.

Punkt Paszportowy w Rybniku od dnia 16 marca 
br. do odwołania jest nieczynny.

W Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie możliwe 
są wyłącznie: odbiór paszportu i złożenie wniosku nie-
zbędnego z ważnych przyczyn niecierpiących zwłoki, 
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym wizyty (od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-14.00):
Katowice – 32 20 77 777, 32 20 77 353, 32 20 77 354, 
32 20 77 355, 32 20 77 359, 32 20 77 360, 32 20 77 361

Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 95, 33 813 62 71

Częstochowa – tel. 34 378 21 65, 34 378 21 75, 34 378 
22 27, 34 378 22 28.

Więcej informacji na www.katowice.uw.gov.pl

Damian Mrowiec 
Starosta Rybnicki

Kontakt telefoniczny w sprawach pilnych:

 f w zakresie działania Referatu Komunikacji:  
tel. 32 416 13 87

 f w zakresie działania Wydziału Geodezji:
ewidencja gruntów i budynków  
– tel. 32 416 13 36 
ośrodek dokumentacji geodezyjnej  
– tel. 32 416 13 54
Za pośrednictwem portaluhttps://rybnik.geoportal2.
pl: 44320/map/mat/mat.php istnieje możliwość za-
mówienia mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej oraz 
innych materiałów zasobu bez wychodzenia z domu. 
Na portalu można złożyć także wniosek na naradę 
koordynacyjną. Zamówione materiały dostarczymy 
elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej.

 f w zakresie działania Referatu Architektury  
i Budownictwa: 
tel. 32 416 13 51

 f w zakresie działania Referatu Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
tel. 32 416 13 25

 f w zakresie działania Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów: 
tel. 32 416 13 35

 f w zakresie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,  
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego: 
tel. 32 416 13 46

 f w pozostałych sprawach 
tel. 32 422 83 00

Ponadto zachęcamy do kontaktu w prowadzonych 
sprawach poprzez korespondencję tradycyjną lub 
elektroniczną (EPUAP, SEKAP, e-mail: kancelaria@
starostwo.rybnik.pl)

Przy wejściu do budynku od strony dziedzińca wy-
stawiona została „skrzynka podawcza”, do których 
klienci mogą składać pisma, wnioski, dokumenty 
lub informacje (bez potwierdzenia złożenia) z proś-
bą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
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KORONAWIRUS
– o czym trzeba pamiętać?
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w państwie, w którym występuje koronawirus 
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy 
z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epi-
demiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 
medycznego. Nie zgłaszaj się do przychodni POZ!

Całodobowa Infolinia Sanepidu w Rybniku na temat koronawirusa: 

tel. 508 450 028
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku, ul. Kpt. L. Janiego 1

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA:
 fCzęsto myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, 
używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

 fPodczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 
natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając 
mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min. 60%).

 fZachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, 
szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

 fUnikaj dotykania oczu, nosa i ust

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 
dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

tel. 800 190 590

PAMIĘTAJ!
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się 
najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg cho-
roby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopo-
dobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano 
potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby 
i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczegól-
ności przewlekłe.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na stronie Ministerstwa Zdrowia.
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości  

od osób, które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje 

koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś 
kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie 
o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś 
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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WYSTAWA MALARSTWA RENATY FILIPOVEJ

„Jestem jaka jestem” 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej
Na początku marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej otwarto wystawę ma-
larstwa Renaty Filipovej – znanej czeskiej artystki mieszkającej nie-
daleko Karwiny, która poza malarstwem tworzy obrazy i kompozycje 
przestrzenne innymi technikami.

Podczas wernisażu oprawę muzyczną 
wydarzenia przygotowała wnuczka ma-
larki Karolina Machȕ, która przyleciała 
na to wydarzenie z Londynu i wykonała 
piosenki ze światowych musicali. W wy-
stawie uczestniczył starosta rybnicki Da-
mian Mrowiec, członek Zarządu Powia-
tu Rybnickiego Elżbieta Pierchała oraz 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Halina Karwot.
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Jubileusz 15-lecia 
zespołu „SINGERS”

15 LUTEGO w murach zabytkowego łukowskiego dworu odbył się ju-
bileuszowy koncert zespołu wokalnego „SINGERS”, który od 15 lat 

działa na terenie gminy Gaszowice w ramach Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej.

Koncert był ważnym wydarzeniem 
dla zespołu, wyrazem wdzięczności dla 
sympatyków i osób, którzy przez lata 
wspierali jego działalność. „Anioły” – 
nagrody za szczególny wkład w rozwój 
zespołu – otrzymali: starosta rybnicki 
Damian Mrowiec, dyrektor Powiatowe-
go Ogniska Pracy Pozaszkolnej Joanna 
Rzymanek, emerytowany wójt gminy 
Gaszowice Andrzej Kowalczyk, dyrekto-
rzy Gimnazjum w Piecach – Jerzy Sierek 
i Andrzej Mrozek, dyrygent Chóru „Bel 
Canto” Janusz Budak, Chór „Bel Canto” 
z Gaszowic, Jacek Pytlik – firma Unister 

Sound, a także Stefania Szyp – emery-
towana dyrektor Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej oraz dyrektor Subre-
gionu Zachodniego, zarazem prezes Sto-
warzyszenia Sumina oraz Śląskiej Orga-
nizacji Turystycznej Adam Wawoczny. 
Na zakończenie koncertu starosta Damian 
Mrowiec złożył życzenia młodym wokali-
stom. Życząc dalszych sukcesów, wręczył 
nagrody i podziękował za 15 lat pięknego 
koncertowania na scenach Polski i Euro-
py. Mamy nadzieję, że kolejny jubileusz 
odbędzie się również w naszym pięknym 
Dworze w Łukowie Śląskim.
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Pierwszego dnia na scenie występo-
wali przedstawiciele gminy i miasta Czer-
wionka-Leszczyny, zaś drugiego młodzież 
z pozostałych gmin naszego powiatu. 
W dwudniowym spotkaniu z poezją i pro-
zą uczestniczyli także goście – wicesta-
rosta powiatu rybnickiego Marek Profa-
ska, wiceburmistrz gminy i miasta Czer-
wionka-Leszczyny Andrzej Raudner, 
przewodnicząca Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

Powiatowy  
Konkurs 

Recytatorski

LAUREACI POWIATOWEGO 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
„Mały OKR 2020”
GMINA I MIASTO  
CZERWIONKA-LESZCZYNY 
kategoria szkoła podstawowa kl. IV-VI – I miej-
sce – Mateusz Lipiński (SP w Książenicach), II 
miejsce – Julia Płonka (SP nr 1 w Leszczynach), 
III miejsce – Julia Przybyłek (SP 3 w Leszczy-
nach), wyróżnienia – Zuzanna Marszałek (SP 
nr 5 w Czerwionce), Zuzanna Grzegorzek 
(SP Palowice), Zuzanna Horny (SP w Książe-
nicach), Jakub Baran (SP nr 5 w Czerwion-
ce); kategoria szkoła podstawowa kl. VII-VIII 
– I miejsce – Magdalena Stalmach (SP nr 8 
w Dębieńsku), II miejsce – Wiktoria Mikosz 
(SP nr 5 w Czerwionce), III miejsce – Małgo-
rzata Diebel (SP w Stanowicach), wyróżnienia 
– Dominika Szymik (SP w Palowicach), Justy-
na Kosińska (SP nr 5 w Czerwionce)

POZOSTAŁE GMINY  
POWIATU RYBNICKIEGO 
kategoria szkoła podstawowa kl. IV-VI – I miej-
sce – Amelia Szulik (SP nr 1 w Świerklanach), 
II miejsce ex aequo – Julia Janda (SP w Czerni-
cy), Liliana Zientek (SP nr 2 w Świerklanach), 
III miejsce ex aequo – Maja Sienkiewicz 
(POPP przy ZSP w Lyskach), Maja Ordowska 
(POPP przy ZSP w Lyskach), Antonina Mika 
(SP nr 2 w Świerklanach), Natalia Cabała (SP 
nr 2 w Świerklanach), wyróżnienia – Zuzanna 
Zielonka (POPP przy SP 1 w Świerklanach), 
Marta Białek (SP w Czernicy), Milena Wi-
śniewska (SP nr 1 w Świerklanach), Karolina 
Kuniszyk (SP w Jankowicach); kategoria szko-
ła podstawowa kl. VII-VIII – I miejsce – Emilia 
Tomiczek (SP nr 1 w Świerklanach), II miejsce 
– Natalia Dziubany (ZSP w Jejkowicach), III 
miejsce – Agnieszka Wodecka (SP 1 w Świer-
klanach), wyróżnienie – Zuzanna Sęp (POPP 
przy SP nr 1 Świerklanach).

Stefania Szyp oraz dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczy-
nach Mariola Czajkowska. Popisy mło-
dych recytatorów oceniało profesjonalne 
jury w składzie: Karina Abrahamczk-Za-
tor, Agnieszka Karlak, Agnieszka Janas 
i Małgorzata Biela. Konkurs otworzył 
recital piosenki artystycznej w wykona-
niu Aleksandry Korus i Martyny Wrona, 
zaś jego organizacja spoczęła na Powia-
towym Ognisku Pracy Pozaszkolnej oraz 
Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce 
Leszczynach.

4 i 5 MARCA w Domu Kultury w Czerwionce-Leszczynach odbywały 
się eliminacje miejskie i powiatowe do Ogólnopolskiego Kon-

kursu Recytatorskiego. W eliminacjach uczestniczyło 50 uczniów ze 
szkół podstawowych powiatu rybnickiego.
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Biesiadowanie przy ognisku 
w Łukowie Śląskim

TURNIEJE W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ 
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY POWIATU RYBNICKIEGO

20 LUTEGO w Dworze w Łuko-
wie Śląskim odbyło się spo-

tkanie aktywizująco-integracyjne 
uczestników Warsztatu Aktywnej 
Integracji w Suminie. W spotkaniu 
wziął udział starosta rybnicki Da-
mian Mrowiec.

Uczestnicy mieli okazję wspólnego 
biesiadowania przy ognisku, którego 
ciepło było niezastąpione w tak chłodny 
dzień. Nie obyło się bez wspólnego śpie-
wu wszystkim znanych ludowych piose-
nek. Obecni częstowali się pieczonymi 
kiełbaskami oraz ziemniakami z ogniska. 
Ze względu na fakt, iż data spotkania zbie-

gła się z uroczystością „Tłustego Czwart-
ku” były też pyszne świeże pączki.

Uczestnicy WAI przedstawili samo-
dzielnie ułożony i napisany wiersz opi-
sujący codzienność uczestników Warsz-
tatu. Jego pamiątkowa wersja oprawiona 
w ramkę została przekazana staroście 
rybnickiemu.

26 LUTEGO w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbył się 
turniej w piłce nożnej halowej. W rywalizacji wzięło udział pięć 

reprezentacji szkół z naszego regionu.
W sportowych zmaganiach uczestni-

czyły: Zespół Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych z Rybnika, Zespół Szkół Tech-
nicznych z Rybnika, Zespół Szkół Ponad-
podstawowych z Ornontowic oraz dwie 
drużyny gospodarzy turnieju czyli, Ze-
społu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. 
Po bardzo zaciętych spotkaniach naj-

lepszą drużyną okazała się pierwsza re-
prezentacja gospodarzy ZS Czerwion-
ka-Leszczyny, która wygrała wszystkie 
mecze. Na drugim miejscu turniej ukoń-
czyła drużyna Zespół Szkół Technicznych 
z Rybnika, a na najniższym stopniu po-
dium stanęła drużyna ZSP z Ornontowic. 
Tuż za podium znalazła się druga drużyna 

z Czerwionki, a piąte miejsce przypadło 
drużynie ZSME z Rybnika.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał wybrany Kamil Tumula z ZST z Ryb-
nika, najlepszym bramkarzem Przemy-
sław Włodarczyk z Czerwionki, a królem 
strzelców z dorobkiem 9 bramek Piotr 
Szymura z ZST w Rybniku.
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Finał Powiatowego Futsalu
Dziewcząt Szkół Podstawowych 
o Puchar Starosty Rybnickiego

Wcześniej w gminach od-
były się eliminacje i do finałów 
zakwalifikowały się następują-
ce drużyny:
– grupa młodsza (klasy IV-
-VI): SP Jejkowice, SP Lyski, 
SP Bełk i SP Jankowice jako 
gospodarz turnieju (piąta re-
prezentacja nie stawiła się na 
zawody),
– grupa starsza (klasy VII-
-VIII): SP Jejkowice, SP Pie-
ce, SP Lyski, SP Bełk SP i SP 
nr 3 Leszczyny jako gospo-
darz turnieju.

Na wszystkich etapach 
rozgrywki turniejowe zostały 
przeprowadzone systemem 
„każdy z każdym”. Jak za-
wsze na początku po oficjal-
nym otwarciu odbywały się 
losowania. W turnieju grupy 
młodszej, z wyjątkiem pierw-
szego meczu, w którym jan-
kowiczanki wygrały wysoko 
z jejkowiczankami 4:0, mecze 
były wyrównane, a dopiero 

ostatnie spotkanie pomiędzy 
dziewczętami z Lysek i Janko-
wic zdecydowało o pierwszym 
miejscu w turnieju. Mecz za-
kończył się remisem 0:0, i to te 
drugie cieszyły się z turniejo-
wego zwycięstwa, a dziewczę-
ta z Lysek musiały zadowolić 
się drugim miejscem. Trzecie 
miejsce przypadło Bełkowi, 
a czwarte reprezentacji z Jej-
kowic. Wyróżnionymi w tym 
turnieju zostały: Najlepsza 
zawodniczka (statuetka MVP 
i wyróżnienie) Hanna Anioł 
(SP Bełk) oraz Martyna Ko-
chan (SP Jankowice) i Olga 
Max (SP Lyski).

W turnieju grupy starszej 
odbyło się parę emocjonują-
cych spotkań. W meczu numer 
jeden po bardzo wyrównanym 
boju jedną bramkę 20 sekund 
przed końcem spotkanie zdo-
była zawodniczka z Pieców, 
zapewniając sobie zwycię-
stwo nad lyszczankani. Me-

cze reprezentacji z Jejkowic, 
dzięki grze i umiejętnościom 
swej liderki, były trochę jed-
nostronne. Dopiero dziewczę-
ta z Leszczyn zatrzymały roz-
pędzone koleżanki. Bramka 
wpadła w połowie meczu dość 
nieszczęśliwie, po rykoszecie 
i odbiciu jednej z zawodniczek 
pod bramką. Najlepsza bram-
karka turnieju była bez szans. 
Dobrą i szczelną obronę za-
prezentował zespół z Pieców, 
dając sobie strzelić tylko jed-
ną bramkę w turnieju, ale też 
mało tych bramek zdobyły. I to 
zdecydowało w końcowym 
rozrachunku o miejscach. 
Bezapelacyjnie wygrały Jejko-
wice, a o drugim i czwartym 
miejscu przy tej same liczbie 
punktów decydowały bram-
ki. Drugie miejsce przypa-
dło reprezentacji z Leszczyn, 
a trzecie z Pieców, czwarte 
zajęły Lyski, natomiast piąte 
Bełk. Wyróżnionymi w tym 

turnieju zostały: Najlepsza za-
wodniczka (statuetka MVP) 
– Julia Dolnik (SP Jejkowice) 
oraz Julia Blinda (SP Bełk), 
Agnieszka Czorny (SP Lyski), 
Roksana Szweda (SP Piece), 
Oliwia Kania (SP nr 3 Lesz-
czyny), a ponadto Najlepszy 
bramkarz – Nicola Gawliczek 
(SP nr 3 Leszczyny).

Dekoracji drużyn oraz wy-
różniających się zawodników 
podczas janowickich fina-
łów dokonali Marek Profa-
ska – wicestarosta rybnicki, 
Grzegorz Potysz – kierownik 
Wydziału Oświaty, Promocji 
i Zdrowia Starostwa Powia-
towego w Rybniku oraz Piotr 
Pszonka – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Jankowicach. 
W turnieju leszczyńskim 
oprócz wicestarosty M. Pro-
faski nagrody wręczała Joan-
na Grabowska, wicedyrektor 
miejscowej „trójki”.

Dyrekcjom Szkoły Podsta-
wowej w Jankowicach i Szkoły 
Podstawowej nr w Leszczy-
nach serdecznie dziękujemy 
za gościnę i udostępnienie hal 
sportowej, a Starostwu Po-
wiatowemu za ufundowanie 
pucharów, medali, dyplomów 
i poczęstunku. Gratulujemy 
wygranym i wyróżnionym.

Organizatorem turniejów 
finałowych dziewcząt i chłop-
ców był Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy, Uczniow-
ski Klub Sportowy „Gracz” 
z Lysek oraz wymienione wy-
żej szkoły. Zapraszamy do ry-
walizacji za rok.

Bogusław Niestrój
Powiatowy SZS Rybnik

UKS „GRACZ”

Uczniowski Klub Sportowy „Gracz” 
w ramach działań Powiatowego Szkolne-
go Związku Sportowego pod patronatem 
Starosty Rybnickiego koordynował i zor-
ganizował X edycję rozgrywek FUTSALU 
Dziewcząt Powiatu Rybnickiego dla Szkół 
Podstawowych. Poprzednie edycje to 
przede wszystkim uczennice z klas gimna-
zjalnych, a od kilku lat turnieje dla dziew-
cząt w dwóch kategoriach wiekowych – 
2007 i młodsze oraz 2005 i młodsze.
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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
e-mail: kancelaria@starostwo.rybnik.pl
www.starostwo.rybnik.pl

INFORMACJA O PRACY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 410) informujemy, że PPP 
w Czerwionce-Leszczynach i Punkt Konsultacyjny PPP w Rybniku od dnia 16 marca 2020 r. wprowadza ograniczenie 
przyjmowania stron do przypadków najpilniejszych, wymagających szybkiej interwencji. Strony będą przyjmowane 
w godzinach 8.00-13.00.


