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NASI NESTORZY

Z GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY

100. urodziny
Pana Romana
Piękny jubileusz 100-lecia urodzin
obchodził 5 maja mieszkaniec
naszego powiatu — Pan Roman
Sarwa z Dębieńska. Z tej okazji
dostojnemu Jubilatowi życzenia
zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz kolejnych jubileuszy złożył wicestarosta rybnicki Marek
Profaska.

zachodzące w naszym regionie na przestrzeni wieku. Z pewnością może być
dumny, myśląc o swoim życiu, które może
być skarbnicą wiedzy, mądrości i doświadczeń dla kolejnych pokoleń mieszkańców naszego powiatu. Większość ludzi czerpie obficie z tej mądrości, bowiem
sędziwy wiek Pana Romana jest naszym
wspólnym drogocennym darem.
Szanowny Jubilacie, raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności, niech każda
chwila będzie dla Pana źródłem szczęścia,
upływa w spokoju, zdrowiu i miłości najbliższych. Do zobaczenia w przyszłym
roku! (g)

107. urodziny
Pani Anny
Już od kilku lat regularnie mamy
okazję spotykać się z Panią Anna
Gawłowską, która dawno już świętowała swoje… setne urodziny.
Mieszkanka Czerwionki cieszy się
niezmiennie dobrą formą, toteż 6
czerwca br. mogliśmy do naszej
Nestorki zawitać ponownie, winszując Jej 107. urodzin.
Pani Anna urzeka wyjątkową pogodą ducha, toteż i tym razem nie kryła
zadowolenia z racji kolejnego spotkania z przedstawicielami naszych władz
samorządowych, które reprezentowali
wicestarosta rybnicki Marek Profaska
oraz burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. Były
najserdeczniejsze życzenia, upominki
i oczywiście niezwykły tort, jak na niezwykły jubileusz przystało. Spotkanie
z najstarszą naszego powiatu upłynęło
w bardzo miłej atmosferze, a zakończyło
się deklaracją zobaczenia za rok. Zatem —
do zobaczenia!

Pan Roman pomimo swojego zacnego
wieku cieszy się dobrą formą, a humor mu
dopisuje każdego dnia. Recepty na długowieczność nie podaje, ale w domu, w którym mieszka, daje się odczuć przyjazną
atmosferę i wzajemny szacunek. To stąd
bierze się radość życia Pana Romana oraz
życzliwość dla ludzi.
Nasz dostojny Jubilat wiele w życiu
przeżył i na własne oczy widział zmiany

110-lecie OSP Dębieńsko Stare
Ferdynand Knopik, Michał Korus, Józef Piórecki – to z ich inicjatywy
w połowie stycznia 1910 r. w Dębieńsku Starym odbyło się zebrania założycielskie straży pożarnej, która już jako jednostka OSP funkcjonuje do
dziś, czyli 110 lat! I może bylibyśmy świadkami bogato zorganizowanego
jubileuszu, gdyby nie czas pandemii.
Odwołując się do kart historii warto wspomnieć, iż dzięki finansowemu
wsparciu mieszkańców nowa jednostka
już w 1911 r. została wyposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy, w tym ręczną

dwuosiową sikawkę konną, zaś w 1927 r.
oddano do użytku pierwszą murowaną
remizę. Z biegiem lat OSP wzbogacała
się o kolejny, w tym pierwszą motopompę w 1949 r., pierwszy samochód marki
Dogde w 1959 r., zastąpiony w 1972, 1992
i 1998 r. przez kolejne. W 2000 r. OSP
Dębieńsko Stare został nadany sztandar,
rychło udekorowany złotym medalem Za
Zasługi dla Pożarnictwa. Kilka lat później
w podobny sposób uhonorowano wielu
członków miejscowej OSP. Stąd zatem
słowa uznania kierowane z okazji jubileuszu 110-lecia, kiedy to mszę św. koncelebrowali ks. Roman Kiwadowicz – proboszcz parafii, zarazem dziekan Dekanatu

Dębieńsko – oraz miejscowy wikariusz,
ks. Adrian Lejta.
Po mszy św. gratulacje składali również
przedstawiciele władz samorządowych –
wicestarosta rybnicki Marek Profaska,
burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz
jego zastępca, wiceburmistrz Andrzej
Raudner. Do tych wszystkich życzeń
i gratulacji dołącza się również redakcja
„Kroniki Powiatu Rybnickiego”.
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Powiatowe inwestycje
Powiat Rybnicki siłami Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu
Rybnickiego realizuje aktualnie następujące zadania:
ffremont drogi powiatowej 5604S na odcinku ul. Raciborskiej w Bogunicach,
od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku Lysek, długości 344 m. Wykonawcą robót jest firma EUROVIA Polska SA
ffremont drogi powiatowej 5601S
w Lyskach, od skrzyżowania z DP
5025S do skrzyżowania z ul. Poprzeczną, odcinek długości 518 m. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza
ffremont odcinka drogi powiatowej nr
5614S ul. Wolności w Bełku, który rozpoczął się 20 sierpnia, od połączenia
z nowo wykonaną nawierzchnią przed
skrzyżowaniem z ul. Bełkowską do
skrzyżowania z ul. Szymochy. Długość
odcinka 0,919 km. Roboty będą wykonywane przez AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o.

ffremont chodnika rozpoczęty w tym samym czasie, w ciągu drogi powiatowej
nr 2907S ul. ks. Pojdy w Książenicach,
na odcinku 159 m, od połączenia z istniejącym chodnikiem o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej do końca zabudowy. Prace są wykonywane
przez Zakład Betoniarski Kłosek-Porwoł Sp. z o.o.
Ponadto zakończono remont drogi
powiatowej 5343S ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach, na odcinku 869 m,
od przejazdu kolejowego w kierunku
skrzyżowania z ul. Zagłoby. Zadanie to
współfinansowano ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych, a wykonawcą robót była firma DROGRÓD Szymon Tetla,
z m. Ćwiklice. W maju wykonano wielkopowierzchniowe remonty nawierzchni
na niżej wymienionych drogach powiatowych:

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU
PUNKTU PASZPORTOWEGO
Punkt Paszportowy w Rybniku dnia 15 czerwca br. wznowił obsługę
klientów. Złożenie wniosku lub odbiór paszportu będą możliwe wyłącznie po umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 32 422-63-00.
W celu załatwienia spraw paszportowych do budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku można wejść tylko i wyłącznie wejściem głównym,
od strony ul. 3 Maja, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (zachowanie dystansu, osłonięcie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk). Przemieszczanie się klienta w budynku Starostwa następuje wyłącznie pod nadzorem
pracownika punktu paszportowego.
Opłatę należy uiścić elektronicznie. Rachunek bankowy dla wpłat za
paszporty: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
NBP/O Katowice, nr 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000.
Damian Mrowiec
Starosta Rybnicki

„Trojak” we Dworze
Z uwagi na trwający remont Ośrodka Kultury „Zameczek”
w Czernicy Starosta Rybnicki udostępnił pomieszczenia Dworu na potrzeby prób zespołu wokalnego „Trojak” od 13 sierpnia
do końca października br.

– nr 5620S w ciągu ul. Niedobczyckiej
w Jejkowicach (na odcinku leśnym) od
granicy z m. Rybnikiem – 430 m,
– nr 5601S w Jejkowicach, od mostu na
potoku Gzel do zjazdu na pętlę autobusową – 326 m,
– nr 3536S centrum Zwonowic, odcinek
długości 92 m.

Laptopy dla szkół
Dwadzieścia dwa laptopy zakupione przez Powiat
Rybnicki z projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, już dotarło do szkół.
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach otrzymał siedemnaście laptopów, zaś Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach — pięć. Zakupiono laptopy z najnowszym oprogramowaniem,
oprogramowaniem antywirusowym, posiadające
dysk 256GBSSD, z procesorem INTEL CORE I5,
pamięcią RAM 8GB, kartą graficzną INTEL UHD
Graphics, z wbudowanymi głośnikami, kamerą.
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REFERAT KOMUNIKACJI INFORMUJE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W DOBIE EPIDEMII?
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego, jak załatwić swoje sprawy w Referacie Komunikacji
w związku z ograniczeniami.
Starostwo Powiatowe w Rybniku, w trosce o zdrowie
mieszkańców i pracowników, w dalszym ciągu funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Zmiany wprowadzone

Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu,
czyli posiadające dowód rejestracyjny z ważnym
przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne,
ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane
na terenie kraju)
Ze względu na stan epidemii nie trzeba podejmować żadnych
działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu.
Terminy na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – zostały wydłużone do 180 dni (z obecnych 30);
W przypadkach pilnych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP lub pocztą tradycyjną bądź
przez skrzynkę podawczą wystawioną od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób niepełnosprawnych).

Pojazdy nowe zakupione w salonie i pojazdy
przygotowywane do dalszej odsprzedaży
przez firmy leasingowe oraz pojazdy
sprowadzone z zagranicy
W celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie
(ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu
elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości – bezpośrednio
przy wejściu do budynku od strony parku (dotychczasowe
wejście dla osób niepełnosprawnych) do skrzynki podawczej lub do rąk pracownika.
Po rozpatrzeniu wniosku nastąpi kontakt telefoniczny pracownika Referatu Komunikacji z Wnioskodawcą w celu ustalenia
terminu odbioru tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie
wtórnika, czasowe wycofanie z ruchu, zgłoszenie
kupna lub sprzedaży pojazdu
Należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), a jeśli
nie ma takiej możliwości, należy wysłać wszystkie dokumenty
pocztą tradycyjną lub dostarczyć je do Referatu Komunikacji
poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do Starostwa od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób
niepełnosprawnych).
UWAGA: warto w przesłanych dokumentach podać
swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail –
gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był
niekompletny itp. pracownik wydziału skontaktuje się
z wnioskodawcą.

zostały w związku z obowiązującym w Polsce stanem
epidemii. W dalszym ciągu budynek Starostwa wyłączony jest od swobodnego przemieszczania się klientów. Apelujemy, aby w związku z epidemią maksymalnie
ograniczyć swoje osobiste wizyty w urzędzie.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat spraw załatwianych w Referacie Komunikacji –
dane te pozwolą ocenić, czy wizyta w sprawie wydawania określonych dokumentów komunikacyjnych jest
konieczna w najbliższym czasie.

Odbiór dowodu rejestracyjnego
Dowód rejestracyjny można odebrać w siedzibie Starostwa
wejście od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób
niepełnosprawnych).

Prawo jazdy
Wniosek o wydanie prawa jazdy (PKK) można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP, a jeśli
nie ma takiej możliwości, należy wysłać wszystkie dokumenty
pocztą tradycyjną lub dostarczyć je do Referatu Komunikacji
poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do Starostwa od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób
niepełnosprawnych).
UWAGA: w przesłanych dokumentach warto podać
swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail,
gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był
niekompletny itp. pracownik wydziału skontaktuje się
z wnioskodawcą. W pierwszej kolejności wydawane
są wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwiane sprawy kierowców zawodowych (kalifikacja zawodowa, przedłużenie ważności). Sposób załatwienia sprawy
należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila
Do wniosków składanych należy dołączyć wszystkie wymagane
dla konkretnej usługi załączniki, w tym potwierdzenie dokonania właściwej opłaty.

Rachunek bankowy dochodów Powiatu Rybnickiego,
na który należy dokonywać wpłat
z tytułu opłat komunikacyjnych
nr 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059
KONTAKT Z REFERATEM KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W RYBNIKU
komunikacja@starostwo.rybnik.pl
Rejestracja pojazdów: 32 416-13-85, 32-416-13-88
Prawa jazdy: 32 416-13-80
Transport: 32 416-13-81
Obecnie urzędnicy odbierają wielokrotnie więcej telefonów i wiadomości przesyłanych na adres urzędu drogą
elektroniczną z wnioskami, podaniami i pytaniami mieszkańców. Ma to realny wpływ na tempo i sprawność załatwiania spraw. Prosimy o wyrozumiałość.
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Powiat Rybnicki jako partner przystąpił do
realizacji projektu i otrzymał na realizację
swoich zadań, w tym w szczególności na
zakup materiałów służących doposażeniu
stanowisk pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędny do
walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (maseczki, rękawice, przyłbice, fartuchy, płyny
do dezynfekcji, materace, pościel, ręczniki,
ozonator) środki w kwocie 83.000 zł.
Celem Projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”, który współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach projektu w trybie
nadzwyczajnym – Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego
wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2
tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – jest ochrona zdrowia
i życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, osób najbardziej zagrożonych
skutkami epidemii COVID-19.
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WYDARZENIA
VI KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE RELIGIJNEJ

Jezu Ufam Tobie

W Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce–Leszczynach, w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, odbył
się już po raz szósty konkurs plastyczny o tematyce religijnej pt. „JEZU
UFAM TOBIE”. W tym roku ze względów na panującą pandemię koronawirusa uczniowie wzięli udział w konkursie w sposób zdalny.
Konkurs skierowany tylko dla uczniów
ZSS. Jego głównym celem było poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności
Jana Pawła II oraz rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci i młodzieży.
Uczestnicy malowali portret naszego
ukochanego Ojca Świętego II, wykorzystując dowolne techniki plastyczne.
W konkursie wzięło udział 13 uczniów.
W kategorii klas I-III zwyciężył Adrian
Sosna, drugie miejsce zajął Bartosz Janik, a trzecie — Patryk Jakubiak. Z kolei
w kategorii klas IV-VIII i SSPdP pierwsze miejsce przyznano Paulinie Szczęsny,
drugie zdobyła Agata Hildebrandt, zaś na
miejscu trzecim znalazł się Igor Makaryk.
Wszystkie prace wzbudziły zachwyt
organizatorów oraz komisji konkursowej. Przewodniczącą jury była Agnieszka
Snopek, nauczyciel plastyki, instruktor
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, zaś członkiem jury była — Agnieszka
Połednik, nauczyciel plastyki w ZSS im.

W. Sherborne. Podczas oceny jury zwróciło uwagę na zgodność z tematem, estetykę
wykonania prac oraz wkład artystyczny.
Zwycięzcy konkursu otrzymali wspaniałe
nagrody, które zostały ufundowane przez
Radę Rodziców. Wszystkim serdecznie
gratulujemy i zapraszamy za rok.
Barbara Bańczyk

Ogólnoświatowe obchody Dnia Ziemi przypadają na 22 kwietnia. Dzień
ten celebrowany jest w szczególny sposób przez organizacje i stowarzyszenia ekologiczne. Niestety w tym roku większość inicjatyw została
przeniesiona do Internetu. Ale Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach i na to znalazł sposób.
Z energią zmieniamy źródła — to hasło
tegorocznej edycji, do której nasza szkoła
również z energią podeszła. Nauczyciele
przygotowali dla uczniów kilka atrakcji
„w sieci”. Uczniowie mogli zobaczyć filmik o odnawialnych źródłach energii oraz
wykonać tematyczne karty pracy, jednak
największym zainteresowaniem cieszył
się konkurs „Gram w zielone — podchody w domu”. Rozgrywka miała miejsce
w domach uczniów. Zadaniem naszych
podopiecznych było odszukanie w ich
domach poszczególnych rzeczy z poniżej
listy. Zatem chodziło o to, aby znaleźć:

Dzień Ziemi

ff coś co jest zielone i rośnie
ff coś co jest miękkie i zielone
ff jakąś przekąskę, która jest zielona
ffjedno zwierzę, które jest zielone (tutaj
może być zdjęcie z Internetu)
ff coś twardego co jest zielone
ff coś czym możesz się bawić i jest zielone
ff coś czym możesz kolorować na zielono
ff coś na ścianie w domu co jest zielone
ff coś co możesz założyć i jest zielone

Liczba uczniów, którzy wzięli udział
w tym konkursie, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Niestety jak wiemy nie
każdy zawsze wygrywa, więc najcięższym
zadaniem było wyłonienie zwycięzców.
Jury nagrodziło trzy osoby, których zdjęcia były najbardziej kreatywne.
Organizując wirtualny Dzień Ziemi,
wierzymy, że nasze działania pozostaną
w pamięci uczniów i rozbudzą ich ciekawość, światem, a także przypomną każdemu, że jesteśmy zależni do tej jednej,
jedynej planety, na której żyjemy i od której zależymy. Grajmy w zielone każdego
dnia. ZSS

KULTURA

Kiedy ogłoszono zamknięcie szkół, zaczynaliśmy pracę nad nowym spektaklem.
Wielkimi krokami zbliżał się
24. Przegląd Teatralny i Recytatorski „Bliskie Spotkania”.
W normalnej sytuacji byłby
to czas tremy, pracy w pośpiechu, emocji… A tu nagle
pustka.
Podczas lekcji online
uczniowie coraz częściej pytali o teatr, mówili, że brakuje
im prób, pracy nad scenografią
itd. Mówili, że tęsknią za sceną, za występami, za sobą… Nie
ze wszystkimi z grupy „Zetki”
mieli kontakt. Wtedy zrodził
się pomysł zdalnego teatru. To
jak wspaniała jest to młodzież
mieliśmy się dopiero przekonać. Telefony, maile, portale
społecznościowe, wszystko
poszło w ruch… i jest! Pierwsze grupowe połączenie na
messengerze i ogromne wzruszenie. Widzimy się w komplecie, słyszymy, możemy się
do siebie uśmiechnąć. Paulina
ze wzruszenia nie potrafi powiedzieć słowa. Agacie stale
przerywa połączenie. Mariusz
ma głowę pełną pomysłów.
Rozmawiamy, rozmawiamy…
I tak już przez cały czas zdalnego teatru. Połączenia 12.30
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Pasja, miłość do teatru, zaangażowanie, siła charakteru, niezłomność, pogoda ducha… — tak trafnie
można opisać młodych artystów z Zespołu Szkół
Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, tworzących
grupę teatralną „Zetki”. Jak inaczej wytłumaczyć, że
w czasach izolacji udało się wspólnie stworzyć coś
wyjątkowego właśnie z ich inicjatywy?!

Na dobre i na złe
Zespół Zetki
— teatr w czasie pandemii
dwa razy w tygodniu. To ta
godzina, na którą tak czekamy. Powoli, etapami powstaje
filmik. Najpierw pokazujemy
jak bezsensowne potrafiliśmy
robić rzeczy w samotności.
Później wspominamy występy na scenie, tremę przed
występem, radość z wygranej.
A na koniec to jabłko, symbol
„Bliskich Spotkań”. Statuetka, którą co roku otrzymują
artyści. Ona sprawia, że na
twarzach aktorów znowu pojawia się uśmiech, a w sercu
rodzi się nadzieja wspólnego
tworzenia.

Potem już poszło… Włączyli się rodzice, rodzeństwo.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu powstał spektakl
pt. „Na dobre i na złe zespół
Zetki”. I zrodziły się kolejne
pytania. A może to pokazać
światu? Może pochwalić się,
że mimo niepełnosprawności
intelektualnej potrafimy, że
jako szkoła jesteśmy razem,
jak rodzina w każdej trudnej
sytuacji, że nasz czas pracy to
nie sztywne ramy?
Klik. I poszło dalej… Facebook, messenger, strona internetowa… Rozdzwoniły się

telefony, sms… Podziękowania, gratulacje słowa uznania,
łzy wzruszenia… To wszystko
sprawiło, że znowu chce się
żyć, pracować, tworzyć. To
dzięki Wam, drodzy aktorzy,
czerpiemy siłę i radość z codzienności. „Dziękujemy, że
jesteście!”
Film można obejrzeć na
stronie facebookowej Zespołu
Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne.
Agnieszka Smołka
Barbara Bańczyk
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Zostań w domu i…
pokaż swój talent
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w tak trudnym dla wszystkich okresie, jakim jest epidemia
koronawirusa, szczególnie z myślą o najmłodszych
zorganizował konkurs pt. „Zostań w domu i… pokaż
swój talent”.
Z uwagi na fakt, że nasi
najmłodsi podopieczni przez
dłuższy czas pozostawali
w swych domach, pracownicy Działu Pieczy Zastępczej
zachęcali ich do udziału we
wspomnianym konkursie.
W trakcie rozmów z rodzinami
zastępczymi podejmowano tematykę organizacji czasu wolnego dla dzieci oraz zachęcano
do jednej z form aktywności,
jaką było zaprezentowanie ta-

lentu swojego podopiecznego.
Prace wychowanków nie tylko
tych najmłodszych, ale również pełnoletnich wychowanków, przekazywane były w formie elektronicznej (e-mail,
sms). Nadesłane prace zostały
wykonane różnymi metodami
i technikami. Efektem końcowym były kolorowanki, wyklejanki, rysunki, kolorowe
jajka, eko-ludek, szkice, a nawet stroiki świąteczne.
W tym szczególnym okresie — pełnym nadziei na lepsze jutro — cudowne dzieła
artystyczne wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej
ozdabiają i rozweselają siedzibę Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rybniku.
PCPR Rybnik

Warsztaty Aktywnej Integracji
Uczestnicy Warsztatów
Aktywnej Integracji pomimo
przerwy nadal dzielnie pracują. W ostatnim czasie wy-

konywali prace z motywami
wiosennymi i świątecznymi.
Instruktorzy terapii skontaktowali się również telefonicz-

Kronika Powiatu Rybnickiego
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nie z każdym z uczestników,
aby porozmawiać o nastroju
i otaczającej nas obecnie codzienności. Bardzo miło było
się znów usłyszeć!
Uczestnicy jak i kadra
WAI wyczekują niecierpliwie
na możliwość spotkania się
i wspólnej pracy. Mamy nadzieję, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości.
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XXIII Memoriał Czesława Grzeni

24

lipca w gminie Jejkowice odbył się coroczny Turniej Skata – XXIII Memoriał Czesława Grzeni pod
patronatem Starosty Rybnickiego Damiana Mrowca
i Wójta Gminy Jejkowice Marka Bąka.

W turnieju kierowanym
przez Klaudiusza Wojaczka
i sędziowanym przez Eugeniusza Cyrana udział wzięło
36 skaciorzy z naszego powiatu i okolic. Zwycięzcą został
Hubert Kostka, na drugim
miejscu uplasował się kierownik turnieju Klaudiusz Wojaczek (obaj reprezentujący
klub LKS Lyski), zaś trzecią

pozycję zajął Franciszek Polok (LKS Forteca Świerklany).
Najlepszym juniorem został Denis Polednik (Krojc
Krzyżanowice), K. Wojaczek
okazał się najlepszym zawodnikiem gminy Jejkowice, zaś
H. Kostka – najlepszym zawodnikiem powiatu rybnickiego. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.

Po kilkugodzinnych zmaganiach nad
„Tamą” najlepszy wynik uzyskał Mateusz Łyko (3460 pkt), za którym z nieco
tylko mniejszym połowem uplasował się
Radosław Blaut (3400 pkt). W pierwszej
trójce znalazł się również Robert Bluszcz
(2920 pkt). Wspomniani wędkarze wyraźnie zdystansowali pozostałych zawodników, choć za sportową postawę wyrazy
uznania należą się oczywiście wszystkich.
Dodajmy, iż tym najlepszym nagrody
wręczał ich fundator, czyli wicestarosta
rybnicki Marek Profaska.

W niedzielę 5 lipca w Czerwionce-Leszczynach odbyły się coroczne zawody spławikowe o Puchar Wicestarosty Powiatu Rybnickiego. Pogoda
dopisała.

Zawody Wędkarskie
o Puchar Wicestarosty
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Czerwionka-Leszczyny, ul. Przedszkolna 1
tel. 32 43-12-991, e-mail: zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
www.zss-leszczyny.edupage.org
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Starostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658

INNE WAŻNE
URZĘDY I INSTYTUCJE

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

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

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

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
Zespół Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 43 12 034
Zespół Szkół Specjalnych
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 43 12 991

Powiatowa Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 77 82 871
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 72 31 234

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Czerwionce-Leszczynach
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
tel. 32 43 11 267
tel. 32 42 27 478
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
tel. 32 43 00 006

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

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

