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Strategia Rozwoju Ponadlokalnego
Gmin Powiatu Rybnickiego
13 WRZEŚNIA w Starostwie Po-

wiatowym w Rybniku odbyły 
się warsztaty dla radnych dotyczą-
ce Strategii Rozwoju Ponadlokal-
nego Gmin Powiatu Rybnickiego 
na lata 2021-2030.
Chcemy, aby Strategia wyznaczała nowe 
kierunki rozwoju, a przede wszystkim, by 
odpowiadała oczekiwaniom wszystkich 
grup społecznych. Biorąc udział w warsz-
tatach, radni zaprezentowali wiele pomy-
słów, które mogą mieć wpływ na przyszłość 
i wybór kierunków rozwoju tego obszaru.

Przed Mistrzostwami Europy
Sebastian od pierwszej klasy szkoły 

podstawowej pływa i ćwiczy dziennie 
pływanie na pływalni w Gliwicach, gdzie 
ma swojego trenera. Mieszka z mamą, 
tatą i siostrą w Dębieńsku, a uczęszcza 
na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czer-
wionce-Leszczynach. W swojej karierze 
pływackiej zdobył wiele medali – złoty, 
srebrny i brązowy w Mistrzostwach Pol-
ski pływając delfinem i kraulem, na róż-
nych dystansach 50 m, 200 m i 800 m.

Ostatnio uczestniczył również w pro-
gramie IRONMAN i pływał na dystansie 

30 WRZEŚNIA gościliśmy w Starostwie Powiatowym Sebastiana 
Ślósarczyka, który w październiku będzie reprezentował nasz 

kraj i powiat na Mistrzostwach Europy w pływaniu osób z zespołem 
Downa. Zaplanowano je we włoskiej w Ferrarze.

1500 m. Starosta Damian Mrowiec i wi-
cestarosta Marek Profaska podczas spo-
tkania mieli okazję porozmawiać z Seba-
stianem i jego mamą oraz pogratulować 
sukcesów, życząc jak najlepszego miejsca 
na podium w Ferrarze. Sebastian otrzy-
mał upominki oraz torbę do samolotu, do 
której będzie mógł się spakować. Po po-
wrocie z Włoch poinformujemy o miej-
scu, które zdobył i o ewentualnych suk-
cesach. Życzymy powodzenia!

Nagrody Starosty  
dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w Starostwie Powiatowym w Ryb-
niku w piątek 15 października od-
było się wręczenie nagród dla na-
uczycieli placówek oświatowych. 
Z tej okazji sześcioro nauczycieli 
zostało uhonorowanych Nagrodą 
Starosty Rybnickiego podczas uro-
czystego spotkania w starostwie.

Nagroda Starosty Rybnickiego przy-
znawana jest za szczególne osiągnięcia 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
i opiekuńczej oraz zaangażowanie w roz-
wój edukacji i podnoszenie jakości oświa-
ty w naszym powiecie, jak również trud 
wkładany w wychowanie młodzieży. Wy-
różnieni zostali Anna Słoma, Marzena 
Hysa i Leszek Rakojc z Zespołu Szkół 
w Czerwionce – Leszczynach, Agniesz-
ka Smołka i Barbara Szymura z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Czerwionce-Lesz-
czynach oraz Beata Kalata z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Czerwion-
ce – Leszczynach. Wyróżnieni pedagodzy 
wraz ze starostą Damianem Mrowcem 

i kierownikiem Referatu Oświaty, Pro-
mocji, Kultury i Zdrowia Grzegorzem 
Potyszem mieli okazję podyskutować 
o rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz 
problemach uczniów i nauczycieli w pla-
cówkach oświatowych w dzisiejszych 
trudnych czasach dla oświaty.

Wszystkim nagrodzonym oraz pozo-
stałym pedagogom i pracownikom admi-
nistracji i obsługi placówek oświatowych 
składamy jeszcze raz życzenia wielu suk-
cesów w życiu zawodowym i osobistym, 
satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwa-
łości w przekazywaniu wiedzy, realizacji 
wszystkich marzeń i planów oraz dobrego 
zdrowia.
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Otwarcie Galerii 
w Łukowie Śląskim

2 WRZEŚNIA po wyjazdowej sesji Rady Powiatu 
Rybnickiego dokonano uroczystego otwarcia Ga-

lerii w Łukowie Śląskim. Na poddaszu miejscowego 
Dworu, w którym przeprowadzono kapitalny remont, 
urządzono stałą ekspozycję Galerii Malarstwa Powia-
tu Rybnickiego.

Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób mogliśmy podzi-
wiać obrazy wielu artystów, 
które znalazły miejsce w tak 
wspaniałej oprawie archi-
tektonicznej. Starosta Da-
mian Mrowiec przedstawił 
koncepcję powstania galerii 
wszystkim zaproszonym go-
ściom, którzy reprezentowali 
samorządy, stowarzyszenia, 
fundacje, szkoły i wiele innych 
instytucji życia publicznego, 
po czym wraz z przewodni-
czącym Rady Powiatu Janem 
Tokarzem dokonali oficjal-
nego symbolicznego prze-
cięcia wstęgi. Już po chwili 
zaproszeni goście mieli okazję 
zwiedzić wystawę, zapoznając 
się z twórczością wielu mala-
rzy reprezentujących różne 
style i formy. Mieliśmy oka-

zję zobaczyć obrazy takich 
twórców jak: Florian Zając, 
Andrzej Marcol, Józef Pie-
trzak, Dieter Nowak, Leszek 
Stańko, Krzysztof Żemła, 
Helmut Matura, Franciszek 
Burzyk, Wiktor Pitlok, Józef 
Gajzler, Henryk Topisz, Pa-
weł Kurzeja, Czesław Fojcik, 
Józef Franke, Samir, Fran-

ciszek Żurawka, Andrzej 
Chyliński, Stefan Brom, Jan 
Czylok, Rudolf Świenty, Ja-
nusz Chwałek, Jan Bembeni-
sta, Wiesław Korus, Krzysz-
tof Kulczyk, Rudolf Mro-
zik, Andrzej Drobiec, Józef 
Chrubasik, Gerard Urbanek, 
Karol Kurzydym, Wanda 
Krawczuk, Suren Vardanian, 

Renata Filipova, Adam Kuś-
ka, Elizabet Horsterrler via 
Nassa, Marian Gremek, Ka-
zimiera Drewniok, Barbara 
Kasza, Ryszard Tobór, David 
Pataraia, Loi Hong Diep, Ha-
lina Frąsiak-Czumałowska, 
Paweł Wałach, Timur Karim, 
Józef Drong, Leonid Szmat-
ko, Barbara Czerwińska, 
Małgorzata Błońska-Ciardi, 
Ewa Rotter-Płóciennikowa 
i Paweł Gładkow.

Szczególne wyrazy podzię-
kowania zostały skierowane 
do osób, bez których nie po-
wstałaby Galeria, a byli to: 
Jan Śliwa, który udostępnił 
swoje obrazy na wystawę, 
Adam Pszczółka, architekt 
Katarzyna Granieczny, Sonia 
Fojcik-Hałacz, Joanna Appel 
oraz Elżbieta Pierchała – ko-
ordynator wszystkich spraw 
od strony artystycznej, orga-
nizator międzynarodowych 
plenerów malarskich, w tym 
także tegorocznego Międzyna-
rodowego Pleneru Malarskie-
go pod patronatem Starosty 
Rybnickiego.

Informujemy, iż zwiedza-
nie Galerii jest możliwe dla 
zorganizowanych grup po 
wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu z Sonią Fojcik-Ha-
łacz – kierownikiem Refera-
tu Funduszy Zewnętrznych 
w Starostwie Powiatowym.
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Międzynarodowy 
Plener Malarski
10 WRZEŚNIA gościliśmy uczestników Mię-

dzynarodowego Pleneru Malarskiego 
w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Starosta 
Damian Mrowiec przy kawie spotkał się z arty-
stami, którzy mieli okazję pokazać swoje prace 
na tak zwanej „wystawie mokrej”, gdzie są pre-
zentowane obrazy na świeżo, niektóre jeszcze 
na mokro, stąd nazwa „wystawa mokra”.

Była okazja do wymiany 
sugestii oraz do przedsta-
wienia propozycji związa-
nych z przyszłorocznym 
plenerem malarskim, któ-
ry prawdopodobnie odbę-
dzie się poza naszym po-
wiatem, ale pod patrona-
tem Powiatu Rybnickiego. 
Jeszcze raz chcemy bardzo 
podziękować Elżbiecie 
Pierchale – członkowi 

Zarządu Powiatu Rybnic-
kiego – za zorganizowanie 
pleneru oraz wszystkim 
uczestnikom reprezentu-
jącym różne kraje. Mamy 
nadzieję, że kolejny plener 
będzie również udany i za-
owocuje nowymi pracami, 
które znajdą swoje miejsce 
w Łukowie Śląskim, w no-
wej Galerii we Dworze. Do 
zobaczenia za rok. 
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ŚWIĘTO PLONÓW 
W GASZOWICACH

Tegoroczne dożynki w Gaszowicach odbyły się z udziałem wielu go-
ści, spośród których samorząd powiatowy reprezentował wicestarosta 
rybnicki Marek Profaska. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą 
świętą, podczas której rolnicy dziękowali za tegoroczne plony i prosili 
o błogosławieństwo na czas nowych zasiewów. Po mszy św. jej uczest-
nicy przeszli korowodem na teren imprezy i przywitanie wszystkich za-
proszonych gości.

Zarówno wicestarosta Marek Pro-
faska, jak i wójt gminy Gaszowice Pa-
weł Bugdol dziękowali mieszkańcom 
sołectw za trud włożony w organizację 
i przygotowanie dożynek. Podkreślali 
wagę podtrzymywania i kultywowania 
wspaniałej tradycji, które są radosnym 
zwieńczeniem całorocznego wysiłku rol-
ników. Podziękowali również za chleb, 

Te piękne bochenki chleba wypieczone 
z tegorocznych plonów otrzymali wszy-
scy zaproszeni goście, którzy następnie 
wyruszyli w tłum, by podzielić się chle-
bem z uczestnikami święta.

W ramach dożynkowych obchodów 
w części artystycznej wystąpiły dzieci 
i młodzieży, Koła Gospodyń Wiejskich 
i zespoły śpiewacze. Na tych fantastycz-
nych prezentacjach lokalnej kultury koń-
czyła się oficjalna część dożynek, po któ-
rej nadszedł czas na festyn i zabawę przy 
muzyce.

foto: Damian Bizoń

który „choć skromnie wyglądający jest 
bodaj najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek 
może ofiarować drugiemu człowiekowi”. 

CZERWIONKA-LESZCZYNY

W dożynkowym 
korowodzie
Na terenie gminy i miasta Czerwionka-
-Leszczyny już tradycyjnie w każdym so-
łectwie oraz w dzielnicach Czuchów i Dę-
bieńsko jak co roku, na przełomie sierp-
nia i września, organizowano dożynkowe 
uroczystości. Z uwagi na rygory sanitarne 
miały one dość ograniczoną formę. Mimo 
to tradycji stało się zadość, przede wszyst-
kim z racji dziękczynnie odprawionych 
mszy św. i symbolicznego przekazania bo-
chenków chleba na ręce przedstawicieli 
władz samorządowych, w tym wicestaro-
sty rybnickiego Marka Profaski i burmi-
strza Wiesława Janiszewskiego. 



6

W Dworku w Łukowie 
seniorzy grillują 
i wspólnie biesiadują…

Jesienna pora… 
nie straszna dla seniora

W ramach zajęć uczestnicy 
Klubu Seniora postanowili 
wykorzystać końcówkę wspa-
niałej pogody letniej i zorga-
nizować wspólne grillowanie. 
Biesiada odbyła się w altanie 
Dworku w Łukowie Śląskim.

Seniorzy podczas grillowa-
nia poruszali różne tematy, 
wspólne rozmowy przebie-

gały w przyjaznej atmosferze. 
Popołudniowe spędzanie cza-
su w łukowskim Dworku było 
wspaniałym sposobem na 
oderwanie się od codziennych 
trosk i obowiązków. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy 
do Klubu Seniora w Łukowie 
Śląskim.

PCPR Rybnik

Seniorzy są mocno zmotywowani do 
wspólnego twórczego działania. W mi-
nionym miesiącu poza wspólnym grillo-
waniem, uczestnicy przygotowali smacz-
ne wypieki z ciasta francuskiego; była 
pizza, jabłecznik, muffinki i serduszka 
z owocami. W ramach zajęć artystycz-
nych seniorzy tworzyli kolorowe albumy. 
Innym razem oddawali się zajęciom kul-
turalnym, zwiedzając nowo otwartą przez 
Starostwo Powiatowe w Rybniku „Galerię 

Obrazów”. W trakcie zwiedzania seniorzy 
poznali historię jej powstania oraz obrazy, 
które się w niej znajdują.

Wobec powyższego apelujemy do 
wszystkich, którzy nie wiedzą jak zago-
spodarować jesienne popołudnia lub 
spędzają je w samotności, aby odwiedzi-
li „Klub Seniora” w Dworku w Łukowie 
Śląskim. A może zostaniecie z nami na 
dłużej. Do zobaczenia!

PCPR Rybnik

Mimo nadejścia jesiennych barw, które napawają wiele osób nostalgią 
i smutkiem z powodu kończącego się lata, to właśnie seniorzy dają przy-
kład jak zagospodarować czas jesiennego popołudnia. W łukowskim 
Dworku „Klub Seniora” wykorzystuje każdą chwilę na wspólne spotka-
nia towarzyskie.
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Każdy Senior robić chce 
– kawałek „lasu” w szkle

Kto rowerem trasy pokonuje 
w „Rybaczówce” rybkę posmakuje
25 sierpnia uczestnicy Klubu Seniora 
w Łukowie Śląskim udali się na wyciecz-
kę rowerową do lokalnej smażalni „Ry-
baczówka” w Pstrążnej. Seniorzy, którzy 
z różnych względów nie mogli pojechać 
rowerem, czekali w miejscu docelowym 
na grupę rowerzystów.

Cała grupa razem zagościła w „Ry-
baczówce”. Seniorzy wspólnie udali się 
na spacer wokół stawów hodowlanych. 

W trakcie spaceru wymieniali się do-
świadczeniami związanymi z wędkowa-
niem. Po spacerze Seniorzy usiedli do 
wspólnego biesiadowania przy smacznej 
rybce.

Uczestnicy Klubu Seniora byli zado-
woleni ze wspólnie spędzonego czasu 
i z uśmiechem wrócili do swoich domów.

PCPR Rybnik

W ramach spotkań w Klubie Seniora 
uczestnicy wykazali się dużymi umiejęt-
nościami artystycznymi. Klub Seniora 
zamienił się niemal w kwiaciarnię. Na sto-
łach znajdowały się kwiaty, doniczki, do-
niczki szklane, ziemia kwiatowa, ozdob-
ne kamienie itp., a w głowach naszych 
uczestników mnóstwo wspaniałych po-
mysłów. Wszyscy chętni do udziału w za-
jęciach wykonali własny kawałek „lasu” 
w szkle. Piękne szklane kompozycje ozda-

biają mieszkania naszych seniorów, tym 
samym przypominają i motywują do ko-
lejnych spotkań w Klubie Seniora.

W ramach kolejnych spotkań senio-
rzy zmienili „kwiaciarnię” w „mydlarnię” 
i tworzyli pachnące mydełka. W trakcie 
prac artystycznych planowali trasę rowe-
rową, którą w najbliższym czasie pokona-
ją na wycieczce rowerowej do pobliskiej 
„Rybaczówki”.

PCPR Rybnik
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Uczestnicy zajęć prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Oligos w ramach projek-
tu „Wspierania osób niepełnosprawnych 
z terenu Powiatu Rybnickiego w zakresie 
prowadzenia grupowych i indywidual-
nych zajęć usprawniających” uczestni-

Jak co roku pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czer-
wionce-Leszczynach i Zamiejscowego Punktu w Rybniku zaprosili dzie-
ci i rodziców na różnorodne zajęcia, zarówno o charakterze ruchowym, 
ogólnorozwijającym, jak i terapeutycznym.

Wspomnienie wakacji

Pożegnanie lata 
w Rudach Raciborskich

Odbyły się zajęcia pod nazwą „Kre-
atywne wakacje”, które miały na celu 
rozwijanie wrażliwości i naukę kreatyw-
nego spędzania czasu poprzez rozwijanie 
wrażliwości na piękno natury, urucha-
mianie umiejętności plastycznych, naukę 
relaksacji. Rodzice aktywnie uczestni-
czyli w „Letniej szkole dla rodziców” (6 
spotkań). Odbyły się również spotkania 
dla dzieci pod tytułem „Nie nudzę się – 
twórczo spędzam czas”, których celem 

było wyzwalanie pozytywnych emocji, 
rozwijanie wyobraźni i twórczego myśle-
nia. Zrealizowano zajęcia dla 4- i 5-latków 
rozwijające motorykę małą i kompeten-
cje językowe – „Od sprawnej rączki do 
sprawnego języczka”.

Spotkania stanowiły okazję do wspa-
niałej zabawy, ukierunkowanej na rozwój 
sprawności manualnych i językowych. 
Odbyły się również zajęcia przeznaczo-
ne dla dzieci rozpoczynających naukę 
w szkole – „Pierwszak na start”. Celem 
tych spotkań było rozwijanie percepcji 
wzrokowej, słuchowej i sprawności gra-
fomotorycznej. Zadania dla dzieci przy-
gotowane były w formie zabaw, które 
w sposób atrakcyjny ułatwiały zdobywa-
nie i  utrwalanie umiejętności potrzeb-
nych siedmiolatkowi w szkole. Propo-
nowane zajęcia były alternatywą na cie-
kawy tydzień bez komputera i telefonu. 
Rodzice skorzystali również z oferty zajęć 

czyli w wycieczce do Rud Raciborskich. 
Terapeuci zapewnili naszym podopiecz-
nym wspaniałą sielankę na łonie prze-
pięknego rudzkiego parku. Był czas na 
kawę i lody, zabawy, a także na chwilę 
odpoczynku w istnie piknikowym stylu. 

Wyjazd ten śmiało można nazwać „poże-
gnaniem lata”. Teraz uczestnicy z niecier-
pliwością czekają na jesienne przygody 
i atrakcje przygotowane przez kreatyw-
nych terapeutów. 

o charakterze terapeutycznym, „Poznaj 
samego siebie”, dla uczniów klas VI-VIII.

Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyły się „Wakacje z logopedą”, czyli kon-
sultacje i porady dla rodziców na temat 
rozwoju mowy i stymulacji umiejętności 
komunikacyjnych u dzieci. Zajęcia odby-
wały się w PPP w Czerwionce-Leszczy-
nach, Zamiejscowym Punkcie Poradni 
w Rybniku i gościnnie w Poradni Psycho-
logicznej dla Dzieci i Młodzieży w Czer-
wionce (Ośrodku Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psychoterapeutycz-
nej dla Dzieci i Młodzieży). Zapraszamy 
znów za rok.
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Tradycyjnie zawody odbyły się 
w dwóch etapach, na które składały się 
sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bo-
jowe. Po kilkugodzinnych zmaganiach 
udało się wyłonić zwycięzców – pierwsze 

Zawody Sportowo-Pożarnicze
25 WRZEŚNIA w Czerwionce-Leszczynach odbyły się gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze. W dorocznej rywalizacji, tym razem zorga-
nizowanej na terenie sołectwa Palowice, startowały zarówno dorosłe 
reprezentacje miejscowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
jak i strażacka młodzież.

miejsce zajęła OSP Palowice. Na miejscu 
drugim uplasowała się OSP Stanowice, 
zaś w pierwszej trójce najlepszych dru-
żyn znalazła się również OSP Przegędza. 
W kategorii Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych triumfowała reprezentacja 
OSP Bełk (chłopcy) i OSP Leszczyny 
(dziewczęta). 

Dyplomy i puchary, w tym okazały 
przechodni Puchar Wicestarosty Ryb-
nickiego, wręczał ich fundator Marek 
Profaska, któremu towarzyszył Grze-
gorz Swinka – prezes Zarządu Miej-
sko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarniczych w Czerwionce-
-Leszczynach. 
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Teatr szkolny to świat wyjątkowy. To miejsce, w któ-
rym uczeń ma szansę nauczyć się wrażliwości, roz-
winąć umiejętności komunikacyjne i otworzyć się 
na nowe doświadczenia. Oczywiście wszystko przy 
dobrej zabawie, bez której nie ma prawdziwej pasji. 
Dzieci uwielbiają spektakle, kontakt z żywym ak-
torem. Jeszcze bardziej lubią jednak same tworzyć 
przedstawienia.

Mały teatr 
z wielkimi sukcesami

Szkolny Teatr „AKuKu” 
działający w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Ludwika Holesza 
w Świerklanach pod skrzydła-
mi Powiatowego Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej z Czerwionki-
-Leszczyn przygotowuje spek-
takle od 18 lat. Grają w nich nie 
tylko uczniowie, ale i rodzice, 
dziadkowie. Przez kilkanaście 
lat w spektaklach zagrało setki 
uczniów. Nawet w trudnych 
pandemicznych warunkach 
udało im się przygotować 
spektakl, który wprawdzie 
miał premierę przy pustej wi-
downi, ale nagranie spektaklu 
umożliwiło im udział w wielu 
prestiżowych festiwalach.

Tegoroczne festiwale te-
atralne miały formułę on-li-
ne. Dzięki właśnie tej formule 
szkolny Teatr „AKuKu” i ich 
spektakl „Piraci” mógł wziąć 
udział w festiwalu w Piasecz-
nie, Wrocławiu, Płocku, Biel-
sku-Białej czy w Nowym Fol-
warku. Wysiłek, który wszy-
scy włożyli w przygotowanie 
spektaklu stał się przygodą dla 
każdego małego aktora.

– Nie musimy mieć sceny 
i kurtyny, nie musimy mieć też 
profesjonalnego oświetlenia 
i nagłośnienia. Ważne, że te-
atr staje się między nami, a nie 
za sprawą bogactwa rekwizy-
tów, wspaniałości kostiumów. 
Ważne jest to, że się spotykamy 
i czerpiemy z tego radość – 
mówi pedagożka teatru Bo-
gumiła Szmidt-Kruk. – Teatr 
to więcej niż nauka, to przede 
wszystkim doskonała zabawa 
i emocje.

Trudny rok teatralny za 
nami, ale obfitował on w wie-
le nagród. Warto się nimi po-
chwalić:

* I miejsce w Ogólnopol-
skim XVI Festiwalu Piosenki 
i Małych Form Teatralnych 
OBCIACH we Wrocławiu;

* Grand Prix i I miejsce 
w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Twórczości Teatralnej MA-
SKA 2021 w Nowym Folwar-
ku;

* III miejsce w Ogólnopol-
skim XXI Festiwalu Małych 
Form Teatralnych EFFka 
w Piasecznie;

* II miejsce w II Ogólno-
polskich Integracyjnych Spo-
tkaniach Teatralnych Agrafka 
w Bielsku-Białej;

* Srebrna Maska (II miej-
sce) w XXXI Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów Dziecię-
cych i Młodzieżowych HECA 
w Płocku.

Przygotowanie spektaklu 
jest przygodą dla każdego ma-
łego aktora. Od nowego roku 
szkolnego Teatr „AKuKu” ze 
Świerklan zaprasza do udziału 
w teatralnej przygodzie.
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Jubileusz 75-lecia
LKS „Ruch” Stanowice

Ludowy Klub Sportowy „Ruch” 
Stanowice” 21 sierpnia obchodził 
75-lecie działalności. W jubile-
uszwych obchodach wziął udział 
wicestarosta rybnicki Marek Pro-
faska, który wszystkim działaczom 
i zawodnikom złożył serdeczne 
gratulacje, przekazując wyrazy 
uznania i szacunku.

– Okres 75 lat bardzo bogatej tradycji 
sportowej to wysiłek wielu pokoleń dzia-

łaczy, zawodników, trenerów i osób two-
rzących niepowtarzalną atmosferę wokół 
sportu, jakim jest niewątpliwie piłka noż-
na. Wasz Jubileusz jest wyjątkową okazją 
do podsumowania działalności Klubu, 
złożenia podziękowania jego założycielom 
oraz tym wszystkim, którzy na przestrzeni 
minionych dekat przyczynili się do rozwo-
ju piłki nożnej w naszym regionie – mówił 
wicestarosta Marek Profaska.

Na boisku przy ul. 1 Maja rozegra-
no Turniej Stanowice Cup V, w któ-
rym udział brali zawodnicy z rocznika 
2014/2015. Przed rozpoczęciem rozgry-
wek miała miejsce uroczystość wyróżnie-

nia zasłużonych działaczy klubu. Hono-
rowymi Odznakami Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej wyróżnieni zostali: Grze-
gorz Bury (odznaka brązowa) oraz Ma-
rek Dyrbuś, Wiesław Marek i Grzegorz 
Olechno (odznaki srebrne).

W godzinach popołudniowych odbył 
się festyn rodzinny, podczas którego ro-
zegrano mecz oldbojów Ruch Stanowi-
ce – Orzeł Palowice, ponadto wystąpiła 
„Kapela z Naszego Miasteczka”, a całość 
zwieńczyła dyskoteka prowadzona przez 
DJ-a Malika. Nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci w postaci loterii fantowej, konkur-
sów i dmuchańcow.

Kolejni goście  
Galerii w Dworze
23 września galeria obrazów w Łukowie 
Śląskim miała zaszczyt gościć u siebie 
członków miejscowego Klubu Senio-
ra oraz innych mieszkańców sołectwa, 
którzy biorą udział w projekcie „Poznaj 
sąsiada”. Starosta tradycyjnie oprowadził 
gości po Galerii, opowiadając o tym jak 
powstała i jakie obrazy w niej się znajdują.
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Referat Komunikacji
tel. 32 41 61 380 (prawo jazdy)
tel. 32 41 61 381 (transport)
tel. 32 41 61 384, 
 32 41 61 385, 
 32 41 61 386 (rejestracja)
komunikacja@starostwo.rybnik.pl
transport@starostwo.rybnik.pl
rejestracja@starostwo.rybnik.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 41 61 327, 32 41 61 332
gn@starostwo.rybnik.pl

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 41 61 325, 32 41 61 353
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

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

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 28 300
sekretariat@starostwo.rybnik.pl

Wydział Organizacyjny
tel. 32 41 61 323

Wydział Finansowo-Budżetowy
tel. 32 41 61 316 

Wydział Geodezji
tel. 32 41 61 336  

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

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

Referat Architektury,  
Budownictwa i Inwestycji
tel. 32 41 61 351, 32 41 61 329 
architektura@starostwo.rybnik.pl 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  
w Czerwionce
tel. 32 72 31 403

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  
w Palowicach
tel. 32 72 31 402

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

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów 
Powiatu Rybnickiego
tel. 32 42 27 478

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


