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Laureaci konkursów powiatowych

Piknik w Czernicy

23 CZERWCA na sesję Rady Powiatu Rybnickiego zaproszeni zostali 
zwycięzcy konkursu fotograficznego pt. „Powiat Rybnicki – to 

trzeba zobaczyć!” oraz konkursu wiedzy o Powiecie Rybnickim, otrzy-
mali dyplomy i nagrody z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Jana 
Tokarza, Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca i Wicestarosty 
Powiatu Rybnickiego Marka Profaski.

W konkursie  fotograficznym  laure-
atami  zostali:  I miejsce – Kamila Rut-
kowska (Szkoła Podstawowej w Janko-
wicach)  za  zdjęcie  pt.  „Uroczysko”,  II 
– Amelia Kowalska (uczennica SP im. 
H. M. Góreckiego w Czernicy) za zdję-
cie pt. „Zapomniane wzgórze w Czerni-

cy” i Bartosz Czajewski (uczeń SP nr 3 
w Czerwionce-Leszczynach) za zdjęcie 
pt. „Uroczysko”, III – Emilia Gajek (SP 
w Stanowicach) za zdjęcie pt. „Pozosta-
łości po dawnej hucie „Waleska”) i To-
masz Szulik  (ZS-P  w Jejkowicach)  za 
zdjęcie pt. „Łowisko w Pstrążnej”. Nagro-

dę za największą ilość oddanych głosów 
na zdjęcie pt. „Pasieka z brodą” publiko-
wane w serwisie społecznościowym FB 
w ramach Konkursu Fotograficznego pt. 
„Powiat Rybnicki – to trzeba zobaczyć” 
otrzymała Amelia Kowalska.
W konkursie wiedzy o Powiecie Ryb-

nickim  za  zdobycie maksymalnej  ilość 
punktów i najszybsze rozwiązanie testu 
laureatami zostali Barbara Watoła, Mag-
dalena Nowak i Renata Medycka.

Wszystkim  uczestnikom  konkursów 
bardzo  dziękujemy  za  udział,  życzymy 
sukcesów  oraz  zapraszamy  do  udziału 
w kolejnych  konkursach  ogłoszonych 
przez Zarząd Powiatu w Rybniku. 

Zwycięzcą  na  dystansie  5 km  został 
Mateusz Wolnik,  któremu  gratulacje 
złożył Starosta Powiatu Rybnickiego Da-
mian Mrowiec. Podczas pikniku była też 
okazja do wysłuchania koncertów zespo-
łów „Trojok” i „Znaczki”, obejrzenia te-

16 CZERWCA w Czernicy odbył się Piknik Historyczny pod hasłem 
„1922-2022 My też som stond”. Podczas pikniku miały miejsce gry 

terenowe oraz Czernicki Bieg Uliczny, gdzie ulicznym zmaganiom oddali 
się biegacze, sprawdzając swoją kondycję.

atru lalek Marka Żyły, a na koniec Teatr 
SAFO wystawił swój spektakl „Chachary” 
nagrodzony gromkimi brawami.

Wszystkim uczestnikom  i wykonaw-
com serdecznie dziękujemy.
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60 lat Szkoły Podstawowej nr 3 
w Czerwionce-Leszczynach

9 CZERWCA świętowano jubileusz Szkoły Podstawowej nr 3 w Czer-
wionce-Leszczynach. – …I była to wspaniała okazja do wspomnień, 

które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Porządkujemy je, 
zawsze chcemy pamiętać to, co dobre, a zapomnieć to, co złe – podkre-
ślił dyrektor leszczyńskiej „trójki” Bogusław Żelazny, rozpoczynając 
uroczystość.

– Jubileusz 60-lecia to bardzo ważna 
chwila dla nas wszystkich. Jest okazją do 
wzruszeń, refleksji nad mijającym czasem. 
Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to co 
najpiękniejsze dopiero przed nami. Dzi-
siejsza szkoła składa się z dwóch budyn-
ków, w których na dzień dzisiejszy jest 25 
oddziałów, liczy 611 uczniów, 55 nauczy-
cieli, 21 pracowników administracji i ob-
sługi. Przez wszystkie lata swojego istnienia 
nie bala się zmian, pomagała zrozumieć 
otaczającą rzeczywistość, stała na straży 
wartości, uczyła patriotyzmu. Zawsze naj-
ważniejszy był, jest i będzie dla nas uczeń, 
jego rozwój intelektualny i bezpieczeństwo. 
Dbamy o kadrę pedagogiczną, aby ucznio-
wie byli otoczeni byli właściwą opieką. Od 
zawsze mogliśmy pochwalić się sukcesami 
naukowymi i sportowymi – mówił dyrek-
tor Bogusław Żelazny.

Życzenia społeczności szkolnej złożyli 
Starosta Powiatu Rybnickiego Damian 
Mrowiec, Wicestarosta Powiatu Rybnic-
kiego Marek Profaska oraz zaproszeni 
goście. Jubileuszowe obchody uświetni-
ły występy uczniów i absolwentów oraz 
zespołu „Małe Światło” pod kierunkiem 
Krystyny Zaskórskiej i Doroty Jezior. 
Historię placówki w programie artystycz-
nym przedstawili uczniowie.
Podczas  jubileuszu  Agnieszka Bu-

dzyńska  z Regionalnego Centrum Wo-
lontariatu w Katowicach przekazała na 
ręce  przedstawicieli  Szkolnego  Koła 
Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 3 
Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Wolon-
tariuszom” przyznawany przez Narodowy 

Instytut Wolności. – Na terenie wojewódz-
twa śląskiego certyfikat ten posiada jedynie 
6 szkół, w tym jesteście jedyną w powiecie 
rybnickim, której go przyznano. Wasza 
Szkoła od wielu lat aktywnie uczestnicy 
w działaniach wolontariatu, który jest tu 
prowadzony niezwykle aktywnie, z sercem 
i bardzo dużym zaangażowaniem – pod-
kreśliła A. Budzyńska.

Dyrektorowi  Szkoły,  gronu  pedago-
gicznemu oraz wszystkim uczniom i ab-
solwentom składamy gratulacje i życzymy 
dalszego rozwoju  i sukcesów dla dobra 
społeczności lokalnej

Foto: Urząd Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

Procesja ku czci św. Antoniego
Po mszy odbyła się tradycyjna proce-

sja  z zabytkową figurką  św. Antoniego, 
który od wielu lat jest patronem Rybnika. 
W procesji poza władzami Rybnika i Po-
wiatu Rybnickiego uczestniczyło wielu 
mieszkańców naszego regionu. Kult św. 
Antoniego w mieście sięga XVII wieku, bo 
od 1719 r. istniał już ołtarz tego patrona.
Św. Antoni ustrzegł Rybnik od pożaru 

i przez wieki ma w opiece miasto, region 
i wszystkich mieszkańców. Odpust u „An-
toniczka” co roku ściąga wielu mieszkań-
ców Rybnika i okolic, bowiem św. Antoni 
czczony jest nie tylko w naszym regionie, 

ale  też  w całym  kraju,  w Europie  i na 
świecie. Zapraszamy na kolejny odpust 
za rok.

Foto: rybnik.com.pl

19 CZERWCA podczas uroczystości odpustowej w bazylice św. Anto-
niego w Rybniku została odprawiona uroczysta suma odpustowa, 

której przewodniczył ks. biskup Grzegorz Olszowski. Wśród zaproszo-
nych gości był Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec oraz 
Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera.
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Przedszkole nr 10 
świętowało jubileusz
Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach uro-
czyście świętowało 35-lecie. Urodzinowy scenariusz 9 czerwca rozpo-
częło spotkanie w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, podczas którego 
wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały się w pięknym programie 
artystycznym, nawiązującym do prowadzonej w placówce edukacji re-
gionalnej i patriotycznej.
Dyrektor  Przedszkola  nr  10 Gabrie-

la Grochla  złożyła podziękowania  całej 
społeczności przedszkolnej, w tym dla ka-
dry, rodziców, wychowanków, absolwen-
tów. Wraz z wicedyrektor Izabelą Piksą 
wręczyła podziękowania dla osób, które 
wspierają placówkę w jej codziennej pracy.

– W Przedszkolu nr 10 funkcjonuje 
osiem oddziałów, w tym pięć integracyj-
nych. Nasze przedszkole pełni funkcje opie-
kuńcze, wychowawcze i dydaktyczne – wy-

jaśniała dyrektor placówki. – Tworzymy 
bezpieczne warunki do poznawania świa-
ta, zabawy i nauki, a każde dziecko nie-
zależnie od rodzaju zaburzeń, ma prawo 
do czynnego uczestnictwa w życiu przed-
szkola z oczywistym uwzględnieniem jego 
indywidualnych potrzeb i możliwości. Jako 
placówka integracyjna stwarzamy dzie-
ciom niepełnosprawnym wszelkie warunki, 
by mogły włączyć się w grupę rówieśniczą. 
Pomagamy i wspieramy. Posiadamy wiele 
certyfikatów świadczących o renomie na-
szej placówki. O jakości naszej pracy świad-
czą także nasi wychowankowie – laureaci 
licznych konkursów ogólnopolskich, woje-
wódzkich, powiatowych i lokalnych. Jestem 
dumna z mojego personelu, który dokłada 
wszelkich starań, by jakość naszej pracy 
była jak najwyższa – dodała.
Życzenia i gratulacje dla placówki zło-

żył  Starosta  Powiatu  Rybnickiego Da-
mian Mrowiec wraz z Wicestarostą Mar-
kiem Profaską, burmistrz gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny  Wiesław Jani-
szewski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Bernard Strzoda,  wiceburmistrz  An-
drzej Raudner, sekretarz gminy Justyna 
Domżoł, radni Rady Miejskiej oraz liczni 
zaproszeni goście.

Dyrektor Przedszkola Gabrieli Grochli 
oraz  wszystkim  pracownikom  pedago-
gicznym  i administracyjnym  składamy 
gratulacje, życząc dalszego rozwoju i suk-
cesów w wychowywaniu tych najmniej-
szych dzieci w środowisku lokalnym.

Foto: Urząd Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

OSP Raszczyce  
dziękuje za pomoc
Prezes  OSP  Raszczyce Arnold Po-

walla  podziękował  Staroście  Powiatu 
Rybnickiego Damianowi Mrowcowi za 
sfinansowanie zakupu wyposażenia bo-
jowego do nowego wozu pożarniczego 
w OSP  Raszczyce.  Nowe  wyposażenie 
zwiększy  zdolność  bojową  jednostki, 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
i umożliwi skuteczne prowadzenie dzia-
łań ratowniczych w różnych warunkach.

9 CZERWCA Koło Gospodyń 
Wiejskich w Jejkowicach ob-

chodziło 75-lecie. Jest ono znane 
ze swoich wielu osiągnięć w krajo-
wych wystawach, konkursach jak 
i lokalnych działaniach.
Starosta Powiatu Rybnickiego Damian 

Mrowiec  miał  okazję  osobiście  złożyć 
Paniom najserdeczniejsze gratulacje oraz 
wyrazy uznania za zaangażowanie na rzecz 
krzewienia  regionalnych  tradycji  i upo-
wszechnianie  kultury  polskiej wsi. Tak 
piękny jubileusz jest powodem do tego, 
aby życzyć Paniom na dalsze lata owoc-
nych  i twórczych  działań,  wytrwałości 
i radości z realizowanych przedsięwzięć 
oraz kolejnych pokoleń członkiń, które 
będą kontynuowały te piękne tradycje.

75 lat KGW w Jejkowicach
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Jubileusz 30-lecia 
Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Weroniki Sherborne 
w Czerwionce–Leszczynach
Wśród zaproszonych gości byli m.in. 

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian 
Mrowiec, Wicestarosta Powiatu Rybnic-
kiego Marek Profaska, Kierownik Refe-
ratu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdro-
wia Grzegorz Potysz, Przewodniczący 
Komisji  Oświaty  i Pomocy  Społecz-
nej Rady Powiatu Bogusław Niestrój, 
dyrektorzy,  przedstawiciele  oświaty, 
emerytowani nauczyciele. Wszyscy za-
proszeni  goście  otrzymali  pamiątko-
we gadżety i podziękowania. Młodzież 
przygotowała specjalne przedstawienie 
teatralne i muzyczne.
W szkole  specjalnej  mogą  się  uczyć 

dzieci i młodzież, które posiadają orze-
czenie  o niepełnosprawności  wydane 
przez lekarza. Są to placówki dla uczniów 

mających  różnego  rodzaju  zaburzenia 
i stopnie upośledzenia, które uniemoż-
liwiają im uczenie się w szkołach maso-
wych. Szkoła  nazywa  się  specjalna,  bo 
wykonuje specjalne, wyjątkowe zadanie 
jednoczące  uczniów,  rodziców  i grono 
pedagogiczne.  W trakcie  uroczystości 
był  również  czas  na  oficjalne  otwarcie 
ogrodu sensorycznego, do którego wstę-
gę przeciął Starosta Powiatu Rybnickiego 
Damian Mrowiec, Wicestarosta Powiatu 
Rybnickiego Marek  Profaska  oraz  Dy-
rektor Zespołu Szkół Specjalnych Beata 
Zich. W ogrodzie specjalnie przygotowa-
nym dla dzieci i młodzieży będzie okazja 
do zachęcenia tych najmłodszych do ob-
cowania z piękną przyrodą i korzystania 
z możliwości przebywania na świeżym 
powietrzu. Jest to również niewątpliwie 
specyficzna ścieżka edukacyjna. Tego po-
mysłu serdecznie gratulujemy.
Jeszcze  raz  dziękujemy  i składamy 

wyrazy uznania dyrektorowi wszystkim 
nauczycielom i pracownikom szkoły i ży-
czymy samych sukcesów na kolejne 30 lat. 

Swój wielki jubileusz świętował Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki 
Sherborne w Czerwionce-Leszczynach. Szkoła już od 30 lat kształ-
ci dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, intelektualnymi 
oraz ruchowymi. 14 czerwca w placówce odbywały się jubileuszowe 
uroczystości.
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11 CZERWCA, w słoneczną sobotę, w Łukowie Śląskim odbyła się XII 
edycja Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych. Organi-

zatorem imprezy we Dworze było Starostwo Powiatowe w Rybniku wraz 
z gminą i miastem Czerwionka-Leszczyny oraz gminami Gaszowice, 
Jejkowice, Lyski i Świerklany.

XII Powiatowy Przegląd

Wydarzenie  to  stanowiło  doskonałą 
okazję do przedstawienia talentów dzieci 
i młodzieży z powiatu rybnickiego. Każdą 
gminę reprezentowała w danej kategorii 
jedna osoba lub zespół. Wśród zaproszo-
nych gości oprócz gospodarzy Starosty 
Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca, 
Wicestarosty Powiatu Rybnickiego Mar-
ka Profaski oraz Przewodniczącego Rady 
Powiatu Jana Tokarza i członka Zarządu 
Powiatu Elżbiety Pierchały znaleźli się 
wójt gminy Świerklany Tomasz Pieczka, 
wójt gminy  Jejkowice Marek Bąk  oraz 
wójt  gminy Gaszowice Paweł Bugdol, 

a także radni powiatu rybnickiego – Ga-
briela Grochla, Halina Karwot, Andrzej 
Kłapczyk, Eugeniusz Adamiec, Adam 
Wczasek, Karina Stępień oraz pracow-
nicy jednostek organizacyjnych powiatu 
rybnickiego i Starostwa.
Imprezę  ze  sceny  poprowadziła  dy-

rektor Powiatowego Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach 
Joanna Rzymanek.  Jury  w składzie: 
Krzysztof Mrozek (Gmina Lyski), Anna 
Porwoł (Gmina Jejkowice), Katarzyna 
Brachaczek (Gmina Gaszowice), Anna 
Jędrzejak (Gmina i Miasto Czerwionka-
-Leszczyny), Grażyna Bzdziuch (Staro-
stwo Powiatowe) po długich naradach 
przyznało następujące miejsca oraz wy-
różnienia:

ZESPOŁY MUZYCZNE

Kategoria I:
I miejsce  –  Julia  Usarek  (Czerwionka-
-Leszczyny), II miejsce – ex aequo: Agata 
Mazelanik ( Jejkowice) i Monika Grzybek 
(Lyski), III miejsce – Zofia Kubik (Ga-
szowice), wyróżnienie  – Gaudeo Mini 
(Świerklany)
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Kategoria II:
I miejsce – Lena Mazur (Lyski), II miej-
sce – Judyta Tymoczko (Świerklany), III 
miejsce – duet Anna Bywalec, Daniel Dy-
rszka (Gaszowice)

Kategoria III:
I miejsce – Ex aequo: Anna Fojcik ( Jej-
kowice), Patrycja Przygoda (Gaszowice), 
wyróżnienie – Nina Skirtum (Świerklany)

ZESPOŁY TANECZNE

Kategoria I:
I miejsce – ex aequo: Kropeczki (Lyski) 
i Realise – grupa młodsza (Gaszowice)

Kategoria II:
I miejsce  –  Flames  (Lyski),  II miejsce 
– Realise – grupa starsza (Gaszowice), 
wyróżnienia: Oliwia Magnowska, Nadia 
Czernij, Emilia Czarniewska ( Jejkowice)

Wszystkim uczestnikom gratulacje, na-
grody i dyplomy złożyli Starosta Powiatu 
Rybnickiego Damian Mrowiec, Wicesta-
rosta Powiatu Rybnickiego Marek Profa-
ska, Przewodniczący Rady Powiatu Jan 
Tokarz oraz przedstawiciele gmin.

Zespołów Artystycznych
Obok przeglądu miało miejsce również 

wiele atrakcji przygotowanych dla dzieci 
w ramach Dnia Dziecka takich jak poka-
zy akrobacji rowerowych, miasteczko ru-
chu drogowego, fotobudka oraz różnego 
rodzaju pokazy i zabawy. Każde dziecko 
otrzymało  poczęstunek  i pamiątkowy 
breloczek.  Na  zakończenie  przeglądu 
jako gwiazda popołudnia wystąpił zespół 
„SINGERS”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 

a przede wszystkim organizatorom oraz 
pracownikom  Starostwa  Powiatowego 
za zaangażowanie i przygotowanie prze-
glądu. Wykonawcom życzymy kolejnych 
sukcesów  artystycznych  w następnych 
przeglądach. Do zobaczenia za rok w Łu-
kowie Śląskim!
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Olimpiada Sportowa Placówek 
Integracyjnych i Specjalnych
7 CZERWCA w Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promy-

czek” w Czerwionce-Leszczynach odbyła się Olimpiada Sportowa 
Placówek Integracyjnych i Specjalnych.

W łukowskim Dworku
31 MAJA Klub Seniora w Łukowie Śląskim gościł uczestników Klubu 

Seniora z Zawiercia. „Zawierciański Senior – Aktywnie” to projekt 
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 
w imieniu Gminy Zawiercie w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Senio-
rów „BONUM VITAE” w Lublinie.
Klub Seniora w Łukowie Śląskim przy-

gotował słodki poczęstunek dla przyby-
łych gości. W trakcie spotkania omówio-
no funkcjonowanie obu Klubów oraz for-
my spędzania czasu wolnego w każdym 
z nich. W trakcie  rozmowy podzielono 
się również doświadczeniami i spostrze-
żeniami z prowadzenia Klubów Seniora. 
Rozmowy przebiegały w miłej i sympa-
tycznej atmosferze.
Pogoda  w dniu  spotkania  pozwala-

ła na spacer wokół Dworku w Łukowie 

Śląskim, który zrobił ogromne wrażenie 
na przybyłych gościach. Gościom z Za-
wiercia spodobało się nie tylko wnętrze 
Dworu  jak  również  przestrzeń  wokół 
budynku. Zagospodarowanie terenu po-
zwoliło naszym gościom na chwilę relak-
su  i wyciszenia wśród otaczającej przy-
rody. Cieszymy się, że mogliśmy gościć 
Klub Seniora z Zawiercia i dziękujemy za 
wspólnie miło spędzony czas.

PCPR Rybnik

Jak przystało na gospodarza, Olimpia-
dę uroczyście otworzyła dyrektor Przed-
szkola nr 1 „Promyczek” Monika Sobie-
ska, życząc wszystkim uczestnikom wy-
granej i sportowej rywalizacji.
W tegorocznej  Olimpiadzie  udział 

wzięły następujące placówki: Przedszko-
le nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Pro-
myczek”  w Czerwionce-Leszczynach, 
Przedszkole  nr  10  im.  Juliana Tuwima 

w Czerwionce-Leszczynach,  Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Czerwionce-Leszczy-
nach, Zespół Szkół Specjalnych im. Wero-
niki Sherborne w Czerwionce-Leszczy-
nach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Czerwionce-Leszczynach.
Na ręce wszystkich zawodników bio-

rących udział w Olimpiadzie oraz organi-
zatorów wydarzenia gratulacje złożył bur-
mistrz gminy i miasta Czerwionka-Lesz-
czyny Wiesław Janiszewski. Prócz niego 
zawodników biorących udział w Olimpia-
dzie oraz organizatorów dopingował m.
in. Wicestarosta  Powiatu  Rybnickiego 
Marek Profaska.
Wszystkim  zawodnikom  serdecznie 

gratulujemy postawy „fair play” i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.

Foto: Urząd Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny
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Ruszyła komisja kwalifikacyjna 
w Powiecie Rybnickim
552 osoby (w tym 7 kobiet) podlega w tym roku kwalifikacji wojsko-
wej, która w naszym powiecie rozpoczęła się 7 czerwca i będzie trwała 
do 30 czerwca. W siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w budynku 
Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54 do kwalifikacji 
zgłosiło się 21 młodych ludzi z gminy Świerklany.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?
W trakcie kwalifikacji wojskowej określana jest 
fizyczna i psychiczna zdolność do czynnej służby 
wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających obo-
wiązkowi oraz osób zgłaszających się jako ochotnicy 
(ukończyli 18 rż).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej 
służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódz-
kie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działa-
nia), natomiast ewidencja i wydawanie wojskowych 
dokumentów osobistych należy do wojskowego ko-
mendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:
• urodzeni w 2003 roku;
• urodzeni w latach 1998-2002 – jeżeli nie mają okre-

ślonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 2001–2002, które zosta-

ły uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej 
ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończe-
niu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej podlegają także kobiety:
• urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwa-

lifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, 
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub aka-
demickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach 
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące 
studentkami lub absolwentkami szkół lub kierun-
ków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązko-
wi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 
poz. 944);

Ochotnicy:
• osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się 

ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca 
roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata 
życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane 
są imiennie. Powiatowa Komisja Lekarska dziennie 
przyjmuje około 30 osób. W naszym powiecie kwa-
lifikacji w tym roku podlega 708 mężczyzn rocznika 
2003, 85 mężczyzn roczników starszych i 15 kobiet. 
Razem 793 mężczyźni i 15 kobiet.

Przypominamy, że osoby zgłaszające się do kwa-
lifikacji wojskowej powinny ze sobą zabrać: do-
wód osobisty lub inny dokument powalający na 
ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wy-
miarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, zaświad-
czenie o pobieraniu nauki lub świadectwo ukoń-
czenia szkoły, posiadane dokumenty lekarskie 
dotyczące stanu zdrowia, jeżeli się leczą.

Z członkami i obsługą komisji spotkał 
się dzisiaj Starosta Powiatu Rybnickiego 
Damian Mrowiec  i Szef  Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Rybniku ppłk An-
drzej Kuc. Starosta  serdecznie podzię-
kował komendantowi za dotychczasową 
współpracę przy organizacji kwalifikacji. 
Członkom komisji życzył natomiast owoc-
nej pracy i bezproblemowego zakończe-
nia naboru, wręczając drobne upominki.

12 CZERWCA nad zbiornikiem „Tama” w Czerwionce-Leszczynach 
odbyły się tradycyjne zawody wędkarskie o Puchar Wicestarosty 

Powiatu Rybnickiego. Ich organizatorem było miejscowe Koło nr 96 
Polskiego Związku Wędkarskiego.

O Puchar Wicestarosty 
Powiatu Rybnickiego
W zawodach wzięło udział 21 wędka-

rzy, którzy łowili ryby na wylosowanych 
stanowiskach. Przy sprzyjającej, słonecz-
nej pogodzie uczestnicy zawodów starali 
się zdobyć jak największą ilość punktów 
za złowione ryby. Wyniki przedstawia-
ją  się  następująco:  I miejsce  –  Artur 
Szubert (7125 pkt), II – Radosław Błaut 
(6130 pkt),  III – Szczepan Wita  (6125 

pkt), IV – Rafał Bajura (5100 pkt), V – 
Alek Młotek (4805 pkt).
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe pu-

chary oraz nagrody, które wręczył Wi-
cestarosta Powiatu Rybnickiego Marek 
Profaska. Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy i życzymy udanych 
połowów w następnych zawodach. 
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Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz na podstawie art. 
29, art. 39, art. 40 i art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko zapraszam do wzięcia udziału w konsul-
tacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-
2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnic-
kiego na lata 2021-2030 opracowywany jest przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny, Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice, Gmi-
nę Lyski, Gminę Świerklany przy udziale Powiatu Rybnickiego na 
podstawie porozumienia z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie okre-
ślenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu 
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na 
lata 2021-2030 wraz z aneksem nr 1.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam 
wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy i Mia-
sta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, 
Gminy Lyski, Gminy Świerklany oraz partnerów społecznych i go-
spodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu 
Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko oraz inną dokumentacją sprawy będą udostęp-
nione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, w serwisie informacyjnym Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl oraz w wer-
sji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych al. Św. Barbary 
6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem kon-
sultacji mogą składać uwagi w terminie od 22.06.2022 r. do 
5.08.2022 r.

W powyższym terminie wszelkie uwagi i wnioski należy zgła-
szać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.
czerwionka-leszczyny.pl pisemnie na adres:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

elektronicznie na adres: strategia@czerwionka-leszczyny.pl, 
lub ustnie w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wy-
dział Programowania i Funduszy Zewnętrznych w godzinach pracy 
Urzędu.

Informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne 
zorganizowane poprzez platformę elektroniczną. Spotkanie od-
będzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 17.00. Link do spotkania 
dostępny będzie na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawoz-
danie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności 
ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.czerwionka-
-leszczyny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania kon-

sultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 
ust.1 lit. a RODO (*) „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów”:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Mia-

sto Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 
Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Burmistrza. Możesz 
się z nami skontaktować w następujący sposób:

 — listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczy-
ny,
 — telefonicznie: 32 429-59-11, 32 431-17-60 lub osobiście w godzi-
nach pracy tj. w poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek 
od 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.00.
 — e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-
-leszczyny.pl, kom. 694-441-226.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej 
zgody.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowa-
dzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach 
istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością oddania 
głosu.

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upraw-
nionym na podstawie przepisów prawa, oraz instytucją i podmio-
tom, z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na 
podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmio-
ty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynika-
jący z obowiązujących przepisów prawa, do czasu zakończenia 
sprawy wymagającej przeprowadzenia konsultacji społecznych 
oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jeste-
ście Państwo uprawnieni do:

 — dostępu do swoich danych osobowych
 — poprawiania swoich danych osobowych,
 — cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody 
należy napisać wiadomość na adres: iod@czerwionka-leszczy-
ny.pl,
 — wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie,
 — wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącz-
nie do ich przechowywania w przypadku:
 — zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej 
ich przetwarzania, potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa 
danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwa-
rzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, do-
chodzenia lub obrony roszczeń.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do udziału 
w konsultacjach jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie do-
browolne.

O G Ł O S Z E N I E
o konsultacjach społecznych projektu

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Gmin Powiatu Rybnickiego

na lata 2021-2030 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko
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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


