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Zarząd Powiatu Rybnickiego 
z absolutorium za 2021 rok

Święto Konstytucji 3 Maja  
i Dzień Strażaka

60-lecie praw miejskich
5 CZERWCA odbyła się uroczystość 60-lecia nadania praw miejskich 

Czerwionce i Leszczynom. O godzinie 14.00 została odprawiona 
msza święta w intencji Mieszkańców Czerwionki-Leszczyn w kościele 
św. Józefa Oblubieńca NMP w Czerwionce, po której uformował się ko-
rowód i uczestnicy przemaszerowali na teren Hali Targowej w Czerwion-
ce, gdzie miało miejsce uroczyste powitanie wszystkich przybyłych.

Przypominamy, że absolutorium to 
jeden z najistotniejszych ustawowych 
środków kontroli Rady Powiatu nad dzia-
łalnością Zarządu Powiatu. Rada Powiatu 
ocenia pracę Zarządu Powiatu w zakresie 
działalności finansowej powiatu. Zarząd 
przedstawia sprawozdanie finansowe za 
poprzedni rok oraz sprawozdania z wy-
konania budżetu. Komisja rewizyjna 
bada je i przedstawia własny wniosek, 
proponując Radzie Powiatu, uchwalenie 
bądź nie, uchwały o absolutorium dla 

Zarządu Powiatu. Dodatkowo wniosek 
absolutoryjny jest przedstawiany Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej, która go 
opiniuje.

Komisja rewizyjna pozytywnie oce-
niła sprawozdanie finansowe za 2021 r. 
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 
za ubiegły rok i przedstawiła Radzie Po-
wiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi 
Powiatu absolutorium. Regionalna Izba 
Obrachunkowa również pozytywnie za-
opiniowała ten wniosek.

Po dyskusji nad uchwałami w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdań z wyko-
nania budżetu i nad uchwałą o udziele-
nie absolutorium nastąpiło głosowanie. 
Absolutorium zostało udzielone Zarzą-
dowi Powiatu, 14 głosów za i 4 wstrzy-
mujące się.

Serdecznie gratulujemy Zarządowi Po-
wiatu i dziękujemy Skarbnikowi Powiatu 
Sylwii Marcol-Wróblewskiej oraz życzy-
my kolejnych sukcesów w realizacji zadań 
samorządowych. 

19 MAJA odbyła się sesja absolutoryjna, na której Rada Powiatu gło-
sowała nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium za ubie-

gły rok budżetowy.

Na terenie gminy i miasta Czerwionka-
-Leszczyny główne uroczystości poświę-
cona z okazji kolejnej rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka, 
któremu patronuje św. Florian, odbyły się 
w sołectwie Bełk. Uczestniczyli w nich m.
in. Przewodniczący Rady Powiatu Jan To-
karz, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego 
Marek Profaska, władze gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny z burmistrzem 
Wiesławem Janiszewskim, komendant 
PSP w Rybniku, strażacy OSP z naszego 
powiatu, radni Czerwionki-Leszczyn, Po-
wiatu Rybnickiego oraz zaproszeni goście.

Wśród gości był Starosta Powiatu 
Rybnickiego Damian Mrowiec i Wice-
starosta Powiatu Rybnickiego Marek 
Profaska oraz radni naszego powiatu. 
Była okazja do życzeń i gratulacji dla 
władz samorządowych gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny z burmistrzem 
Wiesławem Janiszewskim oraz do wy-
słuchania koncertu Orkiestry Miejskiej 
„Dębieńsko”. 

Część artystyczną wypełniła m.in. za-
bawa z kabaretem „Czesuaf ” i zespołem 
„Baciary”, a całość uświetnił pokaz lase-
rów. Władzom Czerwionki-Leszczyn, 
wszystkim samorządowcom oraz miesz-
kańcom serdecznie gratulujemy jubi-
leuszu i składamy najlepsze życzenia na 
kolejne lata funkcjonowania gminy i sa-
morządu lokalnego. 
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Galeria w nowej odsłonie

Najstarsza mieszkanka 
Powiatu Rybnickiego 
skończyła 109 lat

Uroczyste obchody  
przy zabytkowej  
kopalni „Ignacy”

19 MAJA na sesji Rady Powiatu Ryb-
nickiego zaprezentowano kolejne-

go artystę, który będzie w najbliższym 
czasie prezentował swoje obrazy w naszej 
galerii. Twórcą pięknych pejzaży z całego 
świata jest Anna Gudzik, radna naszego 
powiatu, a zarazem nauczyciel historii 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Czerwion-
ce-Leszczynach. Pani Anna jest wszech-
stronnie uzdolniona artystycznie, a zara-
zem filologicznie, co ma odzwierciedlenie 
w książkach, które pisze.

6 CZERWCA w Czerwionce-Leszczy-
nach mieliśmy zaszczyt odwiedzić 

Panią Annę Gawłowską w dniu jej 
szczególnych urodzin. Wicestarosta Po-
wiatu Rybnickiego Marek Profaska oraz 
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, 
Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz oso-
biście złożyli Pani Annie niecodzienne 
życzenia. 109 lat dożywają bowiem tylko 
nieliczni, a w takiej dyspozycji jak Pani 

Anna to już tylko naprawdę wybrańcy. Jak 
co roku w drzwiach witała nas córka, któ-
ra opiekuje się mamą oraz rodzina, która 
przyjechała z życzeniami z Niemiec.

My tradycyjnie już składamy Pani An-
nie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia, oraz wielu 
pięknych chwil w życiu. Do zobaczenia za 
rok na okrągłej rocznicy 110 lat!

18 MAJA odbyły się uroczyste obcho-
dy Dnia Strażaka, w których uczest-

niczyli przedstawiciele samorządów Miasta 
Rybnika i Powiatu Rybnickiego. W uroczy-
stości wziął udział Starosta Powiatu Ryb-
nickiego Damian Mrowiec, Wicestarosta 
Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, 

prezydent miasta Rybnika Piotr Kuczera 
oraz zaproszeni samorządowcy naszego 
regionu. Podczas uroczystości była okazja 
do złożenia życzeń z okazji Dnia Strażaka 
oraz odznaczenia najbardziej zasłużonych 
strażaków naszego regionu. 

Foto: Daniel Wojaczek
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Dzień otwartej integracji 
w Czerwionce-Leszczynach

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny

5 MAJA w Centrum Kulturalno-
-Edukacyjnym w Czerwionce-

-Leszczynach zorganizowano Dzień 
otwartej integracji polsko-ukraiń-
skiej. W trakcie wydarzenia można 
było znaleźć oferty pracy, uzyskać 
porady prawne oraz pomoc w wy-
pełnianiu wniosków związanych 
z pobytem uchodźców w Polsce.

Dla najmłodszych przygotowano licz-
ne atrakcje, zabawy i animacje.

Przy zaangażowaniu i pomocy szeregu 
instytucji na czele z Urzędem Wojewódz-

kim, Urzędem Marszałkowskim oraz 
gminą i miastem Czerwionka-Leszczyny 
mogła być zorganizowana taka akcja.

Wydarzenie zaszczycili swoją obec-
nością goście: wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, wicemarszałek Województwa 
Śląskiego Beata Białowąs, wicemarszałek 

Województwa Śląskiego Izabela Domo-
gała, burmistrz gminy i miasta Czerwion-
ka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz 
Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Ma-
rek Profaska.

Foto: Urząd Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

24 MAJA roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwion-
ce-Leszczynach zaprezentowali się laureaci tegorocznej edycji 

Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego. Festiwal odbywał się pod ho-
norowym patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca.

Koncertowi laureatów towarzyszyło 
wręczenie nagród i dyplomów. Organiza-
torami Festiwalu są Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej i Miejski Ośrodek 
Kultury w Czerwionce-Leszczynach. 
Uroczysty koncert oklaskiwali m.in. Wi-
cestarosta Powiatu Rybnickiego Marek 
Profaska i Kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury, Promocji i Zdrowia Grzegorz 
Potysz.

W przesłuchaniach festiwalowych, 
które odbyły się 11 i 12 maja, uczestni-
czyło 96 wykonawców, w tym zespoły 
wokalne, wokalno-instrumentalne, wo-
kalno-ruchowe, instrumentalne oraz so-
liści i duety. Uczestników oceniało jury 
w składzie: Stefania Szyp, Katarzyna 
Wuwer i Mariola Rodzik-Ziemiańska. 
Członkowie jury podkreślili wysoki po-
ziom artystyczny prezentacji festiwalo-

wych. Zasadniczym celem Festiwalu jest 
prezentacja dorobku muzycznego szkół, 
placówek oświatowych i kulturalnych 
naszego regionu. Laureatom i ich opie-
kunom gratulujemy.
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Klub Seniora 
w Palmiarni Miejskiej
26 KWIETNIA Klub Seniora 

z Łukowa Śląskiego posta-
nowił odwiedzić i poznać historię 
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 
oraz Kolejkowo – cudowny świat 
w miniaturze.

W Palmiarni Seniorzy odwiedzili pa-
wilon roślin użytkowych, tropiku, hi-
storyczny, sukulentów i akwarystyczny. 
Ponadto na ścieżce wiedzy o roślinach 
egzotycznych uczestnicy skorzystali 
z niepowtarzalnej możliwości bezpo-
średniego kontaktu z egzotyczną przy-
rodą. Seniorzy poznali grupy roślin 
przyprawowych i sukulentów a także 
bambusy i palmy. Wyjazd do Palmiarni 
był niemalże interaktywną lekcją bota-
niki, a przede wszystkim przyjemną for-
mą spędzania czasu wolnego. Uczestnicy 

odwiedzili również CH Europa Central-
na, w której zobaczyli Kolejkowo, czyli 
świat w miniaturze. Atrakcja Kolejkowo 
to miejsce, które przeniesie odwiedzają-
cego do niesamowitego świata, pomniej-
szonego 25 razy. Na makiecie stworzono 
miniatury autentycznych budowli ze Ślą-
ska np. dworca kolejowego w Gliwicach 
wraz z peronami, gliwickiego ratusza 
oraz kamienic. Odwiedzając Kolejkowo 
Seniorzy wyruszyli w niezapomnianą po-
dróż do miniaturowego Śląska, którego 
charakter i piękno zostały ukształtowane 
przez burzliwe dzieje i wieloletnie trady-
cje górnicze.

Z pewnością wyjazd do Gliwic należy 
uznać za udany, a wspólnie spędzony czas 
był przyjemny i radosny.

PCPR Rybnik

Jubileusz 
„GRONA”
2 MAJA w Domu Przyjęć „Tro-

jok” odbył się jubileusz 20-le-
cia Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów „GRONO” z Gaszowic. 
W uroczystości uczestniczyli jubi-
laci oraz zaproszeni goście, wśród 
których był Starosta Powiatu Ryb-
nickiego Damian Mrowiec.

Podczas spotkania nie zabrakło wspo-
mnień o tym, ile przez ten czas udało 
się zrealizować, oraz rozmów o historii 
i działalności Stowarzyszenia.

Z okazji tak zacnego jubileuszu Sta-
rosta Rybnicki Damian Mrowiec złożył 
członkom Stowarzyszenia najserdecz-
niejsze gratulacje oraz życzenia zdro-
wia, optymizmu, radości i satysfakcji 
z działalności w Stowarzyszeniu, które 
jest niezwykle ważnym elementem życia 
społecznego gminy, jak również całego 
Powiatu Rybnickiego.

25 KWIETNIA w kawiarni „Tu i Teraz” przy rybnickim Rynku odbyło 
się spotkanie integracyjne z rodzinami zastępczymi z terenu po-

wiatu rybnickiego. Wzięły w nim udział zawodowe rodziny zastępcze, 
kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku Ewa Ski-
ba oraz pracownicy Działu Pieczy Zastępczej.

Spotkanie z zawodowymi 
rodzinami zastępczymi

Kierownik PCPR podziękowała ro-
dzinom zastępczym za zaangażowanie 
w proces wychowawczy swoich pod-
opiecznych, za cierpliwość, miłość i ogól-
ny trud pracy, jaki wkładają w opiekę nad 
dziećmi pozbawionymi opieki ze strony 
rodziców biologicznych. Każdej mamie 
zastępczej wręczyła upominek w postaci 
bonu podarunkowego.

W trakcie spotkania omówione zosta-
ły problemy i trudności, z jakimi rodziny 
zastępcze borykają się na co dzień. Dys-
kutowano także na temat obowiązujących 
aktów prawnych w zakresie rodzinnej 
formy pieczy zastępczej. Spotkanie miało 

bardzo przyjemny charakter, pozwalając 
na oderwanie się od obowiązków i trosk 
życia codziennego. 
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4 MAJA odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Strażaka, którego organiza-

torem była Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gaszowicach. Na zaproszenie prezesa 
OSP w Gaszowicach Szymona Korbela 
w spotkaniu uczestniczył Starosta Po-
wiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, 
który miał okazję osobiście spotkać się 
ze strażakami i złożyć najlepsze życzenia 
z okazji ich święta.

Turniej Wiedzy Pożarniczej  
w Starostwie Powiatowym

Turniej oficjalnie otworzył Starosta 
Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec 
oraz przedstawiciele jury w składzie Wi-
cestarosta Powiatu Rybnickiego Marek 
Profaska – przewodniczący jury, Woj-
ciech Pawlik – sekretarz oraz Radosław 
Dziurok, Jarosław Szczepański i Grze-
gorz Swinka – członkowie jury, a zara-
zem przedstawiciele Straży Pożarnej.

Młodzież musiała wykazać się ogólną 
wiedzą w zakresie pożarnictwa, która zo-
stała sprawdzona w teście oraz w części 
teoretycznej związanej z odpowiedzią na 
konkretne pytanie. W poszczególnych ka-

tegoriach wiekowych w rozgrywce fina-
łowej zwyciężyli: I grupa wiekowa (klasy 
I–IV) – 1. Amelia Sobeczko (9 pkt), 2. 
Roksana Sobik (7 pkt), 3. Zuzanna Ha-
łys (4 pkt), 4. Daniel Drechsler; II grupa 
wiekowa (klasy V–VIII) – 1. Amelia Wy-
żyńska (7 pkt), 2. Emilia Grela (6 pkt), 
3. Iwona Szewczyk (2 pkt), 4. Katarzyna 
Kłosek (1 pkt); III grupa wiekowa (szko-
ły ponadpodstawowe) – 1. Paweł Gawlik 
(12 pkt), 2. Patryk Brzoza (9 pkt), 3. Ja-
kub Pakuła (7 pkt).

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 

udziału w kolejnych konkursach. Najlep-
si będą reprezentować Powiat Rybnicki 
w kolejnych turniejach na szczeblu wo-
jewódzkim. Życzymy im jak najlepszego 
wyniku i awansu do szczebla centralne-
go. Na zakończenie turnieju Wicestaro-
sta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska 
z przedstawicielami jury wręczyli zwy-
cięzcom i uczestnikom nagrody i upo-
minki, gratulując wiedzy, która w dzisiej-
szych trudnych czasach jest niezbędna, 
a młodzież powinna cały czas w tej dzie-
dzinie się szkolić i zdobywać niezbędne 
doświadczenie.

21 KWIETNIA w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyły się eli-
minacje Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-

pobiega pożarom”. Wystartowało w nich 11 uczestników w trzech kate-
goriach wiekowych – klas I-IV, V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Dzień Strażaka w Gaszowicach
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Turniej Strzelecki 
o Puchar Starosty
15 MAJA odbyła się kolejna edycja Zawo-

dów Strzeleckich o Puchar Starosty Po-
wiatu Rybnickiego na strzelnicy w Rybniku-
-Paruszowcu.

Oficjalnie zawody otworzył Starosta 
Damian Mrowiec, oddając strzały pod 
okiem instruktora. W rywalizacji o pu-
chary wzięli udział zawodnicy zarówno 
z terenu powiatu rybnickiego, jak i mia-
sta Rybnika, powiatu raciborskiego oraz 
Tychów. Najlepiej strzelającym zawodni-
kiem z terenu powiatu rybnickiego oka-
zał się Andrzej Cimienga. Wygranym 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy na 
kolejną edycję w przyszłym roku.

Ogólnopolskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych  
w pływaniu i bocce
Od 5 do 7 maja w Rybniku odbyły się Ogólnopolskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych w pływaniu i bocce. Wzięło w nich udział 18 re-
gionalnych oddziałów Olimpiad Specjalnych, łącznie 170 zawodników 
(100 pływaków i 70 bocce). Jest to największa krajowa impreza sporto-
wa Olimpiad Specjalnych, będąca przepustką do Światowych Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych, które w przyszłym roku odbędą się w Berlinie.

Na tych zawodach Sebastian Ślósar-
czyk zdobył I miejsce na dystansie 25 m 
motylem ex aequo z Pawłem Krupiń-
skim – obecnie najlepszym polskim pły-
wakiem wśród osób z zespołem Downa 
w Polsce i w Europie. Sebastian wystar-

tował także na 100 m stylem dowolnym, 
gdzie zdobył III miejsce, a wraz z najlep-
szą sztafetą męską na dystansie 4 x 50 m 
stylem dowolnym wywalczył II miejsce.

S. Ślósarczyk – na co dzień uczestnik 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czer-
wionce-Leszczynach – trenuje trzy razy 
w tygodniu w sekcji pływackiej w Cho-
rzowie w ramach Wojewódzkiego Sto-
warzyszenia Sportu i Rehabilitacji Nie-
pełnosprawnych START KATOWICE. 
W soboty kilka godzin trenuje również na 
rybnickim basenie w ramach zajęć Klubu 
Olimpiad Specjalnych PROMYK Rybnik.

Sebastian jest II Wicemistrzem Europy 
w pływaniu zawodników z zespołem Do-
wna na dystansie 800 m stylem dowolnym 
– SUDS Open Euro TriGames 2021 for 
Down Syndrome Athletes Ferrara Wło-
chy 2021. Dodajmy, iż od 13 do 15 maja 
w Ciechanowie odbyły się Mistrzostwa 
Polski w pływaniu Związku Stowarzyszeń 
Sportowych SPRAWNI-RAZEM, które 
są kwalifikacjami do Letnich Igrzysk Eu-
ropejskich VIRTUS 2022.
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Z sercem  
na dłoni!
W Świerklanach odbyła się czwar-
ta edycja Charytatywnego Marszu 
i Biegu Nordic Walking „Z sercem 
na dłoni”. Patronat honorowy nad 
imprezą objęli Starosta Powiatu 
Rybnickiego Damian Mrowiec oraz 
Sołtys Świerklan Górnych.

Z mierzącą 5,5 km trasą, prowadząca 
przez ulice i leśne ścieżki gminy Świerkla-
ny, zmierzyło się w tym roku 108 zawod-
niczek i zawodników. Wśród miłośników 
biegania najlepsi okazali się Paweł Ose-
tek (20:29 min.) oraz Roksana Orzyszek 
(25:50 min), zaś w marszu nordic walking 
triumfowali Kasia Basista (37:09) i Da-
niel Romanowski (37:09). Dokładne wy-
niki dostępne są na stronie: time-sport.pl.

Na wszystkich uczestników, którzy 
przekroczyli linię mety, czekały ręcznie 
wykonane medale, a także pyszny gulasz 
z dziczyzny i losowanie nagród ufundo-
wanych przez sponsorów. Najlepsi zaś 
odebrali pamiątkowe puchary ufundo-
wane przez Starostę Rybnickiego oraz 

dyplomy. Sportowcom wręczyli je: re-
prezentująca Starostę Powiatu Rybnic-
kiego Halina Karwot – przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ryb-
niku, Tomasz Marcisz – sołtys sołectwa 
Świerklany Górne, Gabriela Marcinkie-
wicz – prezes Stowarzyszenia „Uśmiech” 
oraz jedna z organizatorek biegu Urszula 
Pełka.

Całkowity dochód z organizacji IV 
Charytatywnego Marszu i Biegu Nor-
dic Walking „Z sercem na dłoni” prze-
znaczany jest na wsparcie podopiecz-
nych Stowarzyszenia Osób Sprawnych 
i Sprawnych Inaczej „Uśmiech”. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
i gratulujemy!

Foto: Mateusz Masłowski
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XXV RAJD „RAMŻÓW”
3 KWIETNIA członkowie Koło PTTK „Ramża” z Czerwionki-Leszczyn 

wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Czerwionka-Leszczy-
ny, w niedzielę br., XXV Rajdem Pieszo-Kolarskim „Ramżów” rozpoczęli 
sezon rowerowy 2022.

Mimo chłodnej i deszczowej aury na 
mecie rajdu, którą usytuowano na placu 
targowym w Czerwionce, pojawiło się 
74 rowerzystów, których gorąco powitał 
kierownik mety Grzegorz Mücke. Organi-
zatorzy poczęstowali uczestników gorącą 
kawą, herbatą i słodyczami oraz przepro-
wadzili trzy konkursy sprawnościowe 
z cennymi nagrodami ufundowanymi 
przez Starostwo Powiatowe z Rybnika, 
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-
czyny, MOSiR, Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Koło 
PTTK „Ramża”. Zwycięzcom konkursów 
nagrody wręczali Wicestarosta Powiatu 
Rybnickiego Marek Profaska oraz ko-
mandor rajdu Marian Niewiński. Puchar 
dla najliczniejszej drużyny spoza miasta 
zdobyła ekipa „Wandrus” z Żor, a z po-
wiatu rybnickiego byli to uczniowie z SP 
Szczejkowice.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i zachęcamy do udziału w na-
stępnych takich imprezach. 

Dom Pomocy Społecznej  
w Lyskach zaprasza
Dom Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach jest placówką o profilu dla osób przewlekle psychicznie 
chorych, przeznaczoną dla 124 mieszkańców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Oferujemy całodobową 
opiekę, zapewniamy wysoki standard bytowo–mieszkaniowy, oferując usługi opiekuńcze i wspomagające. 
Posiadamy pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z łazienkami. Dla osób leżących są specjalnie przystosowane pokoje 
4-osobowe. Każdy pokój wyposażony jest w podstawowy sprzęt taki jak: łóżko, stolik, krzesła, fotele, 
szafka przy łóżku i szafa ubraniowa. Mieszkańcy mają możliwość wyposażyć pokoje we własne meble, 
co daje im dodatkowo poczucie domowej atmosfery. Na każdym oddziale znajdują się pokoje dziennego 
pobytu oraz aneksy kuchenne. Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie. Wszystkie posiłki 
przygotowujemy we własnej kuchni, z uwzględnieniem indywidualnych diet, zaleconych przez lekarza, 
zapewniamy trzy posiłki dziennie okazjonalnie również podwieczorki.

WIĘCEJ INFORMACJI
https://starostwo.rybnik.pl/2022/04/29/dom-pomocy-splecznej-w-lyskach-zaprasza/
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Amatorski turniej siatków-
ki został zainicjowany przez 
Marcina Stempniaka, radne-
go Czerwionki-Leszczyn, na-
tomiast do współpracy i orga-
nizacji włączyli się pracownicy 
samorządów powiatu racibor-
skiego i Miasta Racibórz oraz 
biura związku Subregionu 
Zachodniego Województwa 
Śląskiego.

Turniej samorządowców 
Subregionu Zachodniego

czyn), Jan Tokarz i Bogusław 
Niestrój (radni powiatowi), 
Szymon Korbel (radny Gaszo-
wic) oraz Katarzyna Brudek 
i Daniel Niestrój (pracow-
nicy starostwa powiatowego 
w Rybniku).

W siatkarskich zmaganiach 
wzięły udział drużyny repre-
zentujące samorządowców 
z sześciu powiatów i miast 
z obszaru subregionu zachod-
niego województwa śląskiego. 
Kilkudziesięciu reprezentan-
tów miast i powiatów, w tym 
radni, dyrektorzy, kierownicy, 
naczelnicy i pracownicy urzę-
dów i jednostek miejskich/
powiatowych rywalizowali 
w duchu fair play o zwycię-

21 MAJA w Arenie Rafako w Raciborzu rozegrano II edycję turnie-
ju siatkówki samorządowców Subregionu Zachodniego. Wygrała 

drużyna reprezentująca Miasto Racibórz, która po zaciętej walce poko-
nała w finale drużynę reprezentującą Wodzisław Śląski. Miejsce trzecie 
zajęła drużyna z Rybnika, czwarte przypadło Powiatowi Raciborskiemu, 
a miejsce piąte ex eaquo dla Powiatu Rybnickiego i Miasta Żory. Najlep-
szym siatkarzem-samorządowcem wybrano Pawła Króla, a siatkarką 
Monikę Brzostek reprezentujących drużynę z Raciborza.

Drużynę powiatu rybnic-
kiego reprezentowali: Marcin 
Stempniak i Michał Toman 
(radni Czerwionki-Lesz-

stwo w turnieju i puchary 
ufundowane przez Subregion 
Zachodni oraz pamiątkowe 
nagrody przekazane przez 
Miasto Racibórz i powiat raci-
borski dla finalistów turnieju.

Puchary i upominki wraz 
z pomysłodawcą przedsię-
wzięcia M. Stempniakiem 
w imieniu współorganizato-
rów wręczali zastępca prezy-
denta Miasta Racibórz Dawid 
Wacławczyk oraz wicestarosta 
powiatu raciborskiego Marek 
Kurpis.

Organizatorzy, dziękując 
wszystkim uczestnikom oraz 
gratulując zwycięskim druży-
nom, zaprosili już na kolejną 
III edycję turnieju.
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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


