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Z okazji nadchodzących 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy Wam zdrowia, pogody ducha 
oraz wytrwałości w tym trudnym 

dla nas wszystkich czasie. 
Niech tegoroczna Wielkanoc 
będzie czasem solidarności, 

wzajemnej życzliwości i wsparcia. 

Życzymy Wam również, 
aby te Święta przyniosły wszystkim 

same radosne i szczęśliwe dni. 
Niech Zmartwychwstanie Chrystusa 

napełni Wasze serca spokojem, 
otoczy opieką Wasze rodziny 

oraz umocni Was w wierze i nadziei 
na lepsze jutro.

Zarząd i Rada Powiatu

Zarządzenie Nr 11/2022 
Starosty Rybnickiego

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia  
konkursu fotograficznego 

pt. „Powiat Rybnicki – to trzeba zobaczyć!” 
i powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 Ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920 z późniejszymi zmianami)

postanawiam co następuje
§ 1

Ogłaszam konkurs fotograficzny pt. „Powiat Rybnicki – to trzeba zoba-
czyć!”

103 urodziny Pani Bronisławy 

§ 2
Powołuję komisję do przeprowadzenia konkursu fotograficznego, którego 
celem jest promocja powiatu i jego walorów turystyczno-przyrodniczych, 
promocja młodych, utalentowanych mieszkańców powiatu, populary-
zacja i rozwój zainteresowań poznawczych młodzieży oraz wzbudzenie 
zainteresowań najbliższą okolicą w składzie:
1. Marek Profaska – przewodniczący
2. Grzegorz Potysz
3. Grażyna Bzdziuch
4. Dorota Zyska
5. Sonia Fojcik-Hałacz

§ 3
Ustalam regulamin konkursu w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszego Zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie należy ogłosić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w Rybniku, w gazecie Kronika Powiatu Rybnickiego 
oraz przekazać do urzędów gmin z terenu Powiatu Rybnickiego.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

14 luty 2022 r. był dniem wyjątkowym, bo właśnie wtedy, swoje 103. 
urodziny obchodziła Pani Bronisława Chowaniec z gminy Jejkowice, 
która jest prawdziwą i niewyczerpalną skarbnicą życiowej mądrości 
i doświadczenia.

To chwila niecodzienna i doniosła. 
Niewielu z nas będzie miało okazję do-
świadczyć tak wspaniałego momentu 
w swoim życiu. Pani Bronisława z całą 
pewnością może być dumna ze swojego 
sędziwego wieku, ponieważ obserwowała 
historię naszego powiatu oraz kraju, którą 
my znamy z podręczników.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu, 
życzenia wyjątkowej Solenizantce złożyli 

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian 
Mrowiec oraz radna gminy Jejkowice 
Mariola Holona, życząc wszelkiej po-
myślności, nieustającej pogody ducha, 
szczęścia, kolejnych lat w zdrowiu oraz 
samych radosnych chwil spędzonych 
w spokoju i miłości oraz w gronie troskli-
wych i życzliwych osób. 

Do zobaczenia za rok!
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Od początku rozpoczęcia wojny, tj. od 24 lutego br. władze Powiatu 
Rybnickiego oraz mieszkańcy zaangażowali się w bezpośrednią pomoc 
uchodźcom, którzy różnymi drogami i różnymi środkami transportu do-
tarli do naszego powiatu. Wspólnie z wszystkimi gminami podjęte zosta-
ły działania zmierzające do przygotowania uchodźcom odpowiednich 
warunków pobytowych w różnych miejscach i lokalach, które nadają 
się do adaptacji na taki cel.

Powiat Rybnicki pomaga 
uchodźcom z Ukrainy

Powiat Rybnicki przygotował miejsce 
pobytu w Suminie w zaadaptowanych 
pomieszczeniach dworca, gdzie przyjęto 
17 uchodźców (matki z dziećmi), a tak-
że w Czerwionce-Leszczynach w hotelu 
„Biały Dom”, gdzie przyjęto 103 osoby, 
z których część relokowano do pozosta-
łych gmin powiatu, aktualnie przebywa 
45 uchodźców. Oprócz tego mieszkańcy 
naszego powiatu również zaangażowali 
się w pomoc polegającą na zbiórce pie-
niędzy, organizowaniu paczek z żyw-
nością i najbardziej niezbędnymi arty-
kułami potrzebnymi do codziennego 
funkcjonowania. Pracownicy Starostwa 
Powiatowego sami zorganizowali zbiórkę 
odzieży, ręczników, a także zabawek dla 
dzieci, które są niezbędne w celu zabawy 
i oderwania dzieci od traumy związa-
nej z koniecznością ucieczki z własnych 
domów w miejsca nieznane do obcych 
państw. 

Wszystkie te działania wspierane są 
przez wolontariuszy, organizacje poza-
rządowe, kościelne, a także mieszkań-
ców, którym należą się wyrazy najwyż-
szego uznania i podziękowania za em-
patię i zrozumienie, czym jest wojna i co 
musi przeżyć każdy uchodźca zmuszony 
do opuszczenia swojego mieszkania czy 
domu w poszukiwaniu bezpiecznego 
schronienia za granicą. 

Mamy nadzieję, że nasza pomoc na 
szczeblu powiatu, gminy czy każdego 
mieszkańca przyniesie oczekiwane ko-
rzyści w aspekcie humanitarnym, pozwoli 
uchodźcom na przetrwanie tego strasz-
nego czasu wojny, a być może dla niektó-
rych nasz kraj po tym, czego doświadczyli 
w Ukrainie, będzie ich nową ojczyzną.

Wszystkim uchodźcom życzymy jak 
najlepszego pobytu w naszym powiecie 
i w Polsce a także jak najszybszego końca 
wojny. Niech żyje wolna Ukraina! 
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15 MARCA w siedzibie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Czerwionce-Leszczynach odbyły się eliminacje miejskie i po-

wiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

W tym roku, ze względu na pande-
mię, konkurs zorganizowano w formie 
prezentacji on-line. Uczestnicy mieli za 
zadanie przygotować i przesłać organi-
zatorom nagrania ze swoimi występami. 
Specjalnie powołana komisja w składzie 
Karina Abrahamczyk-Zator oraz Ka-
tarzyna Chwałek-Bednarczyk oceniała 
uczestników, biorąc pod uwagę dobór 

repertuaru pod względem wieku i możli-
wości uczestnika, interpretację utworów 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Po prze-
słuchaniu 38 uczestników jury wyłoniło 
laureatów, podkreślając jednocześnie 
duże zaangażowanie ze strony młodych 
artystów oraz ich opiekunów.

Wszystkim laureatom i uczestnikom 
serdecznie gratulujemy!

Powiatowy Konkurs Recytatorski
LAUREACI POWIATOWEGO  
KONKURSU RECYTATORSKIEGO  
„Mały OKR 2022 ON-LINE”

GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
I — Wiktoria Górecka (SP nr 3 w Leszczynach)
II — Zofia Jabłońska (SP nr 5 w Czerwionce)
III ex aequo — Bartosz Garbacz (SP nr 3 
Leszczynach) i Łukasz Giebel (SP w Palowicach)

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII
I — Nadia Jarosz (SP nr 5 w Czerwionce)
II — Zuzanna Marszałek (SP nr 5 w Czerwionce)

POZOSTAŁE GMINY POWIATU RYBNICKIEGO

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
I — Helena Szulik (SP nr 1 Świerklanach)
II ex aequo — Miłosz Klyta (SP nr 1 w Świerklanach), 
Marta Gmerska (POPP przy SP w Lyskach), Julia 
Paprotny (POPP przy SP w Lyskach)
III — Maja Tomiczek (SP nr 2 w Świerklanach)
Wyróżnienia — Franciszek Klimsza (SP w Czernicy), 
Laura Mirecka (SP nr 2 Świerklanach), Lena Kruk 
(POPP przy SP nr 1 w Świerklanach), Maria Femiak 
(SP nr 2 w Świerklanach), Oliwier Zielonka (POPP 
przy SP w Jejkowicach)

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII
I — Amelia Szulik (SP nr 1 w Świerklanach)
II — Lilianna Zientek (SP nr 2 w Świerklanach)
III — Nadia Pęczek (SP w Lyskach)
Wyróżnienie — Aneta Kwaśniewska (SP w Lyskach)

Rozpoczęły się 
prace drogowe 
w Gaszowicach  
i Łukowie Śląskim
Od kilku dni trwają prace drogowe 
w ramach zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 5617S ul. Ko-
lejowej od skrzyżowania z ul. Sta-
wową w Gaszowicach do skrzy-
żowania z DP 5025S w Łukowie 
Śląskim”. 

Powiat Rybnicki na to zadanie pozyskał 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych w kwocie 4.857.912,72 zł.

Mieszkańców prosimy o cierpliwość 
i zwrócenie uwagi na zmiany w organiza-
cji ruchu.

SPROSTOWANIE Szanowni Czytelnicy! W związku z publikacją w „Kronice Powiatu Ryb-
nickiego” nr 1/2022 (49) artykułu pt. „Szkubanie pierza w Czernicy” prostujemy zaistniałą pomyłkę. 
Nie jest prawdą, że członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Łukowie Śląskim zorganizowały trady-
cyjne szkubaczki w Zameczku w Czernicy. W rzeczywistości organizatorami szkubania pierza byli 
SENIORZY 60+ ze STOWARZYSZENIA SDL „SPICHLERZ” w Czernicy.
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Panie z KGW Łuków Śląski 
świętowały Dzień Kobiet

Koncerty 
życzeń  
w Łukowie 
Śląskim
W lutym odbyły się cztery edycje „Kon-
certów życzeń” w łukowskim Dworze, 
które można było zobaczyć na antenie 
Telewizji Katowice. Koncerty prowadzili 
Agata Śliwa oraz Marek Szołtysek.

Dzień Kobiet – święto wszystkich Pań – 
obchodzimy w Polsce i wielu krajach na 
świecie w dniu 8 marca. Od 1978 roku 
8 marca jest także Dniem Praw Kobiet 
i Pokoju na Świecie. Z tej okazji Starosta 
Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec 
miał okazję spotkać się z Paniami z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Łukowa Śląskiego 

i wręczyć kwiaty i słodycze. Przy kawie 
mogli poświętować i zapomnieć choć na 
chwilę o tych trudnych czasach, w jakich 
przyszło nam żyć. Naszym Paniom w dniu 
ich święta i nie tylko życzył wszystkiego 
dobrego, wytrwałości, mniej zmartwień 
i więcej słońca na co dzień. 
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Do szkoły podstawowej 
przyjmujemy dzieci i młodzież z:

 f autyzmem w tym Zespołem Aspergera
 f niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 f niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym

 f niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 f niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
jest niepełnosprawność intelektualna lub autyzm 

Do szkoły przysposabiającej do pracy 
przyjmujemy dzieci i młodzież z:

 f niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym

 f niepełnosprawnościami sprzężonymi

Nasza Szkoła przyjmuje uczniów 
cały rok szkolny.

Oferujemy:
 f miłą i przyjazną atmosferę,
 f wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 f indywidualne zajęcia ze specjalistami
 f opiekę pedagoga i psychologa

Dysponujemy pełną bazą lokalową 
i dydaktyczną:

 f salą gimnastyczną z bardzo dobrym zapleczem
 f pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu
 f pracowniami przedmiotowymi
 f pracownią gospodarstwa domowego
 f pracownią do terapii metodą EEG Biofeedback
 f salą do terapii ruchowej
 f salą integracji sensorycznej
 f salą doświadczania świata
 f gabinetem: logopedy, pedagoga i psychologa
 f biblioteką
 f salą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół Szkół Specjalnych
im. Weroniki Sherborne

w Czerwionce-Leszczynach

ogłasza

nabór na rok szkolny 2022/23 do następujących typów szkół:

 f Szkoły Podstawowej Specjalnej
 f Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
 f Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych
 f na Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 
 

W Szkole działa kuchnia, gotująca zdrowe 
i smaczne obiady oraz świetlica szkolna.

W Szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne 
w liczbie 10 lub 12 godzin na klasą oraz 
następujące zajęcia pozalekcyjne:

 f kółka sportowe
 f kółko komputerowe
 f kółko taneczne
 f koło teatralne
 f kółko muzyczne
 f kółka plastyczne
 f zajęcia z rękodzieła
 f zajęcia z bajkoterapii

Wybierz mądrze. Dołącz do nas!
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej Szkoły oraz w sekretariacie Szkoły.

https://zss-leszczyny.edupage.org/



7



8
XVI DRUŻYNOWE POWIATOWE ZAWODY 
BIEGÓW ŁYŻWIARSKICH

Wielki powrót za nami!
Na samym początku wielkie podziękowanie dla Kierownictwa i Persone-
lu Lodowiska w Pszowie za pomoc w organizacji zawodów. Dziękujemy 
za wspaniałą współpracę z lodowiskiem.

Po dwurocznej przerwie wróciliśmy 
na lodowiska. Mimo że tegoroczny ły-
żwiarski sezon był jeszcze przerywany 
lockdownami, kwarantannami i nauką 
zdalną, zdołaliśmy zorganizować kilka 
wyjazdów szkół podstawowych na lodo-
wisko w Pszowie. Efektem końcowym, 
a zarazem podsumowaniem tych mini 
treningów były Drużynowe i Indywidu-
alne Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego, 
które odbyły się 14 marca na lodowisku 
w Pszowie.

Jako Uczniowski Klub Sportowy 
„GRACZ” przy finansowym wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz 
środkom uzyskanym z grantu z Urzędu 
Gminy w Lyskach, w ramach działalności 
Powiatowego Szkolnego Związku Sporto-
wego zorganizowaliśmy te zawody po raz 
szesnasty. Tradycyjnie i zgodnie z regula-
minem SZS zawody odbyły się w dwóch 
kategoriach wiekowych. W ramach 
„Igrzysk Dzieci” prezentują się ucznio-
wie klas VI i młodsi, a grupa starsza, czyli 
reprezentanci „Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej”, to klasy VII i VIII.

Niestety skutki pandemii będą długo-
falowe i trochę czasu minie aż wszystko 
wróci na stare tory. Efektem tej sytuacji 
jest mniejsza liczba zgłoszonych szkół, 
ale trzeba zrobić pierwszy krok. Na za-
wodach zaprezentowały się drużyny 
z Raszczyc, Czernicy, Lysek, Adamowic 
i Pieców. Niestety w ostatnim momencie 
wycofały się dwie szkoły, ale zaintereso-
wanie pozostałych było tak duże, że na 
starcie zameldowało się aż 55 zawodni-

ków. Jazda na łyżwach to wielka frajda, 
a ściganie się o to, kto lepszy, to chyba 
jedna z fajniejszych zabaw dla dzieci.

Konkurencję jak zwykle rozegrano 
w dwóch biegach – krótkim (dziewczęta 
młodsze 1 okrążenie, dziewczęta starsze 
2 okrążenia, chłopcy 2 okrążenia) oraz 
długim (dziewczęta 3 okrążenia, chłopcy 
4 okrążenia). Każda drużyna, aby znaleźć 
się w klasyfikacji drużynowej, musiała 
liczyć co najmniej trzech zawodników 
biorących udział w obu ślizgach. Przy 
czterech zawodnikach dla wyniku dru-
żyny sumowano po trzy najlepsze ślizgi 
długie i krótkie.

W całej tej rywalizacji ważny jest wy-
nik, ponieważ zwycięzcy powinni repre-
zentować nas na zawodach wojewódz-
kich, ale tak naprawdę chodzi o aktyw-
ność, dobrą zabawę, frajdę i zadowolenie 
z umiejętności jazdy na łyżwach, dlatego 
wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy odwagi, woli walki oraz deter-
minacji. Jak widać, grono zawodników 
– mimo mniejszej ilości szkół – nie skur-
czyło się.

W tegorocznej rywalizacji dziewcząt 
po pierwszej części prowadziły dziew-
częta z Czernicy, a po drugim ślizgu tylko 
umocniły swoja przewagę. W przypadku 
chłopców niewiele, bo o niecałe 2 sekun-
dy, prowadził team z Lysek. Jednakże 
drugi, wytrzymałościowy ślizg zwery-
fikował klasyfikację, gdzie zawodnicy 
z Adamowic aż o 10 sekund byli lepsi od 
Lysek, i to oni cieszyli się ostatecznego 
zwycięstwa.

W grupie starszej o miano najlepszych 
ścigali się „odwieczni”, a zarazem jedyni 
rywale tych zawodów, czyli reprezenta-
cja z Pieców i Lysek. Wśród dziewcząt 
podobnie jak w ubiegłych latach triumfo-
wały lyszczanki, które były lepsze o 2 se-
kund. Z niewiele większą różnicą, ale na 
korzyść teamu z Pieców, zakończyła się 
rywalizacja chłopców starszych. Można 
„gdybać”, ale złoto drużyny z Lysek od-
jechało już po pierwszym ślizgu, gdzie 
podstawowy zawodnik zaliczył podwójną 
wywrotkę i nie był w stanie odrobić kilku-
nastosekundowej straty w drugim ślizgu. 
Taki jest sport!

Uczestnikom zawodów poczęstowa-
no batonikiem, a zwycięzcy wszystkich 
kategorii otrzymali medale, puchary 
oraz pamiątkowe dyplomy. Wyróżnili-
śmy również najszybszych zawodników 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych, zawodnicy z pierwszych dwóch 
miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Zwycięzców udekorował Grzegorz Po-
tysz – Kierownik Wydziału Oświaty, Pro-
mocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego 
w Rybniku.

Dziękujemy opiekunom, czyli wuefi-
stom za pomoc w organizacji i sędziowa-
nie a uczestników zapraszamy za rok na 
następne zawody łyżwiarstwa szybkiego.

Wszystkie zdjęcia i cała relacja na 
www.facebook.com/graczlyski.

 
Bogusław Niestrój

ZSP Lyski, UKS „GRACZ”,
PSZS w Rybniku
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IX Turniej Piłki Siatkowej 
Samorządowców już za nami

Drużynę Powiatu Rybnickiego repre-
zentowali radni Jan Tokarz i Bogusław 
Niestrój oraz pracownicy Starostwa Po-
wiatowego – Monika Szymura, Alek-

Rady Powiatu Jan Tokarz, składając gratu-
lacje i wyrazy uznania wszystkim zawod-
nikom, szczególnie zwycięskiej drużynie 
dopingowanej przez burmistrza gminy 
i miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława 
Janiszewskiego i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bernarda Strzodę.

W turnieju została również nagrodzo-
na najlepsza zawodniczka, którą została 
Monika Szymura z Powiatu Rybnickie-
go, oraz najlepszy zawodnik – Piotr Łuc 
z Czerwionki-Leszczyn.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczny 
turniej będzie równie emocjonujący 
i rozgrywany w fajnej sportowej atmos-
ferze. Wszystkim zwycięzcom i pokona-
nym serdecznie gratulujemy i zaprasza-
my za rok!

Specjalne podziękowania składamy 
organizatorom turnieju – Przewodniczą-
cemu Rady Powiatu Janowi Tokarzowi, 
Przewodniczącemu Komisji Oświaty 
i Pomocy Społecznej Bogusławowi Nie-
strojowi oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
w Czerwionce-Leszczynach Natalii Kuś.

2 KWIETNIA w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbył się 
IX Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców o Puchar Przewodniczą-

cego Rady Powiatu Jana Tokarza. W turnieju rywalizowały trzy drużyny 
z gmin powiatu rybnickiego – Czerwionki-Leszczyn, Lysek oraz drużyna 
z Powiatu Rybnickiego.

sandra Janik, Agata Szędzielorz, Artur 
Lazar, Patryk Kowalczyk oraz Daniel 
Niestrój. Po zaciętej walce w przyjaznej 
atmosferze w systemie „każdy z każdym”, 
pierwsze miejsce zajęła reprezentacja 
Czerwionki-Leszczyn, drugie – gospo-
darz turnieju, drużyna Powiatu Rybnic-
kiego, natomiast miejsce trzecie – gmina 
Lyski.

Puchary i dyplomy wręczyli zawodni-
kom Wicestarosta Powiatu Rybnickiego 
Marek Profaska oraz Przewodniczący 
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XV-lecie Sekcji
Skata Sportowego  
w Lyskach

Turniej Skata o Puchar 
Wójta Gminy Jejkowice

Weekend szkatowy zakończył się jubile-
uszem XV-lecia Sekcji Skata Sportowego 
w Lyskach, na który został zaproszony 
Starosta Powiatu Rybnickiego Damian 
Mrowiec, gdzie miał okazję porozmawiać 
z organizatorami uroczystości, pogratulo-
wać tak prężnej i efektywnej działalności 
sekcji, nie tylko na naszym terenie, ale 
poza granicami naszego powiatu i kraju, 
a także wręczyć upominek, który niewąt-
pliwie zmobilizuje szkaciorzy do uczest-
nictwa w kolejnych turniejach.

Wszystkim organizatorom turniejów 
i jubileuszy, a w szczególności prezesowi 
Sekcji Eugeniuszowi Cyranowi serdecz-
nie dziękujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w propagowaniu tej pięknej gry 
w naszym powiecie. 

18 MARCA odbył się tradycyjny 
turniej Skata GPO o Puchar 

Wójta Gminy Jejkowice. Frekwen-
cja jak zwykle dopisała, bo w tur-
nieju wzięło udział 59 szkaciorzy.

Na podium stanęli: Henryk Tchórz – 
I miejsce, Wojciech Pielacz (GKS Dąb Ga-
szowice) – II miejsce oraz Adam Juraszek 
(S.C. Strażak Głożyny) – III miejsce. Sta-
rosta Powiatu Rybnickiego Damian Mro-

wiec osobiście wręczył zawodnikom pu-
chary i pogratulował wspaniałej sportowej 
postawy. Wszystkim zwycięzcom i uczest-
nikom turnieju serdecznie gratulujemy.



11



12

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


