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Tłumy mieszkańców gminy witały 
przejeżdżających gości i podziwiały prze-
pięknie przystrojone wozy, a także młode 
dżokejki na pięknych koniach. Po uroczy-
stym otwarciu Dożynek Gminnych 2022 
i przemówieniach ze sceny, uczestników, 
rolników i zaproszonych gości przywitał 
Starosta Powiatu Rybnickiego. Podzięko-

Korowód dożynkowy 
w Świerklanach

4 września w gminie Świerklany miały miejsce tradycyjne dożynki. 
Po mszy św. w kaplicy Królowej Rodzin w Jankowicach uczestnicy 

uroczystości i zaproszeni goście, wśród których był Starosta Powiatu 
Rybnickiego Damian Mrowiec, udali się pod kościół św. Anny w Świer-
klanach. Miała tu miejsce zbiórka pięknego korowodu dożynkowego, 
który ruszył ulicami Świerklan w kierunku Jankowic.

wał za zaproszenie, rolnikom za trud pra-
cy na roli oraz życzył wszystkim dobrej 
zabawy. Po części oficjalnej zaczęła się 
część artystyczna i wszyscy mieli okazję 
do wspólnej zabawy. Wszystkim organi-
zatorom dziękujemy i gratulujemy bardzo 
udanego święta plonów.

W Czerwionce-Leszczynach21 sierpnia w Stanowicach i Szczejkowi-
cach odbyły się pierwsze z tegorocznych 

uroczystości dożynkowych na terenie gmi-
ny i miasta Czerwionka-Leszczyny. Tydzień 
później świętowano w kolejnych sołectwach 
– Palowicach, Książenicach i Przegędzy – oraz 
w dzielnicy Czuchów. 3 września Święto Plo-
nów obchodzono w Dębieńsku, a na koniec 
w sołectwie Bełk, gdzie dożynki obchodzo-
no w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 
W większości tych miejscowości samorząd 
powiatowy reprezentował Marek Profaska – 
Wicestarosta Powiatu, a Książenicach również 
przewodniczący Rady Powiatu Jan Tokarz. 
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Po dotarciu korowodu na teren OKiS-
-u w Gaszowicach miało miejsce uroczy-
ste otwarcie uroczystości dożynkowych. 
Była więc okazja do podziękowania 
wszystkim rolnikom za pracę wykonaną 
w minionym roku na polach, aby uzyskać 
jak najlepsze plony, co w dzisiejszych cza-
sach nie jest łatwe ze względu na różne 
warunki atmosferyczne i ogólny brak 

28 sierpnia gmina Jejkowice 
organizowała dożynki. Na 

zaproszenie wójta Marka Bąka 
w uroczystościach dożynkowych 
wziął udział Starosta Powiatu Ryb-
nickiego Damian Mrowiec.

Korowód dożynkowy wyruszył po 
mszy św. w kościele parafialnym pod we-
zwaniem Matki Bożej Szkaplerznej i św. 
Piusa X w kierunku Urzędu Gminy, gdzie 
na błoniach odbyło się oficjalne rozpoczę-
cie uroczystości dożynkowych. Ze sceny 
wójt Marek Bąk, Starosta Powiatu Ryb-
nickiego Damian Mrowiec oraz inni za-
proszeni goście mieli okazję podziękować 
rolnikom za ich trud i ciężką pracę oraz 
życzyć im zdrowia i wszelkiej pomyślno-

Dożynki w Gaszowicach
20 sierpnia po trzech latach przerwy odbyły się tradycyjne dożynki – 

święto plonów w Gaszowicach. Wśród wielu gości zaproszonych 
przez wójta Pawła Burgola był również Starosta Powiatu Rybnickie-
go Damian Mrowiec, który uczestniczył w wielobarwnym korowodzie. 
Dzięki temu miał okazję pozdrowić mieszkańców Łukowa Śląskiego, 
Czernicy, Suminy, Gaszowic i Pieców, którzy znaleźli się na pięknie przy-
strojonej trasie korowodu.

ści na nadchodzący rok w tych trudnych 
dla nasz wszystkich czasach. Po części ofi-
cjalnej rozpoczęła się część artystyczna, 
w której uczestniczyły różne zespoły i ar-
tyści, a wśród nich Krzysztof Respondek 
i grupa „Gang Marcela”.

Święto Plonów w Jejkowicach

wody. Po części oficjalnej wysłuchano 
koncertów zespołu „Trojak” z Czernicy, 
zespołu „After Party” oraz gwiazdy wie-
czoru, czyli zespołu „Łzy”.

Dodatkowymi atrakcjami były konkur-
sy i zabawy dla dzieci, dmuchańce, sto-
iska gastronomiczne, wypieki Kół Gospo-
dyń Wiejskich i wspólna zabawa z DJ-em.
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3 września na terenie zabytkowego 
osiedla familoków w Czerwionce od-

była się XIII edycja Święta Szlaku Zabyt-
ków Techniki. Tegoroczną Industriadę 
uroczyście otwarli Wicestarosta Powiatu 
Rybickiego Marek Profaska oraz bur-
mistrz gminy i miasta Czerwionka-Lesz-
czyny Wiesław Janiszewski. Wydarzenie 
obfitowało w wiele atrakcji zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Święto uświetnili 
również swymi występami licznie zgro-
madzeni artyści. 

Zdjęcia UGiM Czerwionka-Leszczyny

INDUSTRIADA 
w Czerwionce-Leszczynach



5

14 września Koło Gospodyń Wiej-
skich z Pstrążnej odwiedziło Dwór 

w Łukowie Śląskim. Panie podczas wizy-
ty pod przewodnictwem Starosty Powia-
tu Rybnickiego Damiana Mrowca oraz 
przewodniczącego Komisji Oświaty i Po-
mocy Społecznej Rady Powiatu Bogusła-
wa Niestroja zwiedziły galerię obrazów, 
a przy tradycyjnej kawie miały okazję 
porozmawiać o historii dworu i planach 
inwestycyjnych związanych z tym miej-
scem.

KGW z Pstrążnej 
w Łukowie Śląskim
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11 sierpnia na zaproszenie Starosty 
Powiatu Rybnickiego Damiana 

Mrowca Dwór w Łukowie Śląskim odwie-
dzili tym razem emeryci z Czernicy. Pod-
czas wizyty goście pod przewodnictwem 
Pana Starosty zwiedzili galerię obrazów 
oraz wzięli udział we wspólnej biesiadzie 
na świeżym powietrzu. Serdecznie zapra-
szany kolejnych seniorów z Powiatu Ryb-
nickiego do wspólnego spędzenia czasu 
w miłym towarzystwie na łonie przyrody 
w Łukowie Śląskim.

Wizyta w galerii

Emeryci z Czernicy 
w łukowskim Dworze

6 sierpnia na zaproszenie Starosty Po-
wiatu Rybnickiego Damiana Mrow-

ca przyjechała kolejna grupa koła emery-
tów ze Świerklan do Dworu w Łukowie 
Śląskim. 

Tym razem z emerytami przyjechała 
radna powiatu Halina Karwot, natomiast 
oprowadzającym był Starosta D.  Mro-
wiec. Po zwiedzeniu Galerii Obrazów 
była okazja do grillowania i biesiadowa-

26 czerwca odbyła się trady-
cyjna msza św. na wodzie 

na Zalewie Rybnickim. Pogoda 
dopisała, a mszy koncelebrowa-
nej, w której modliliśmy się za że-
glarzy, przewodniczył ks. biskup 
Grzegorz Olszowski, który wygło-
sił homilię.

Wierni z parafii św. Jana Nepomuce-
na w Rybniku Chwałęcicach oraz tłumy 
wiernych z innych parafii Rybnika i oko-
lic uczestniczyło w nabożeństwie. Wśród 
wielu zaproszonych gości i samorządow-
ców był Starosta Powiatu Rybnickiego 
Damian Mrowiec. Tradycja odprawiania 
mszy na wodzie sięga 2008 r. i zawsze jest 
w ostatnią niedzielę czerwca. Przed sezo-
nem wakacyjnym wielu z nas wybiera się 
na wczasy nad morze, jeziora czy rzeki, 

Msza św. na wodzie
dlatego też warto się przed wyjazdem 
pomodlić o szczęśliwy i bezpieczny wy-
poczynek nad wodą. W tym roku po raz 
pierwszy msza św. na wodzie zmieniła 
swoją lokalizację i przeniosła się na dru-
gą stronę Zalewu Rybnickiego z ośrodka 
Koga Kotwica. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku również spotkamy się na 
mszy nad pięknym Zalewem Rybnickim 
z mieszkańcami miasta i okolic.

nia na zewnątrz. Mamy nadzieję, że ko-
lejne grupy będą odwiedzać nasz Dwór, 
spędzając mile czas. Do zobaczenia w Łu-
kowie Śląskim. 
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Starosta Damian Mrowiec podzięko-
wał wszystkim uczestnikom pleneru za 
pracę artystyczną, którą wykonali oraz 
serdecznie zaprosił na kolejny plener, 
który odbędzie się pod jego patronatem 
w 2023 r. W plenerze wzięli udział tra-
dycyjnie artyści z kilku państw. Maroko 
reprezentował – Aziz Sayed, Ukrainę – 
Olha Lysenko, Natalia Tretyakova i Le-
onid Shmatko, Czechy – Renata Filipo-
va, Armenię – Samvel Paremuzyan i Pol-
skę – Barbara Czerwińska, Zdzisław 
Machowicz, Beata Sikora, Miłosz No-
siadek i Elżbieta Pierchała. Namalowane 
obrazy będzie można zobaczyć w naszej 
Galerii. Wszystkim uczestnikom plene-
ru, a w szczególności Elżbiecie Piercha-
le z Zarządu Powiatu Rybnickiego, która 
była organizatorem i uczestnikiem, dzię-
kujemy i zapraszamy do naszego powiatu 
w przyszłym roku.

Międzynarodowy 
Plener Malarski

13 września w Starostwie Powiatowym w Rybniku miało miejsce 
oficjalne zakończenie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego. 

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Wicestarosta Powiatu 
Rybnickiego Marek Profaska oraz Kierownik Referatu Oświaty, Pro-
mocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz mieli okazję zobaczyć piękne 
obrazy, które zostały namalowane w Pocysterskim Zespole Klasztorno-
-Pałacowym oraz w różnych miejscach naszego powiatu.

Uczestnicy buli zachwyceni miejscem 
w Rudach i parkiem krajobrazowym ota-
czającym klasztor, familokami w Czer-
wionce-Leszczynach, Dworem w Łuko-
wie Śląskim oraz Tarnowskimi Górami, 
które mieli okazję zwiedzić podczas swo-
jego pobytu.
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90-lecie działkowców
Podczas uroczystości na ręce najbar-

dziej zasłużonych działkowców wręczono 
odznaczenia, nagrody i podziękowania. 
Jubileusz swoimi występami uświetni-
li: Michalina Starosta, Muzykanty oraz 
Paweł Gołecki. Nie zabrakło również 
konkursów z nagrodami i atrakcji dla 
najmłodszych. Wszystkim działkowcom 
gratulujemy pięknego jubileuszu, życząc 
bogatych plonów i udanego wypoczynku.

9 lipca Rodzinny Ogród Działkowy im. Miczurina w Czer-
wionce świętował 90-lecie swojej działalności. W obcho-

dach wzięli udział m.in. Wicestarosta Powiatu Rybnickiego 
Marek Profaska, burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Lesz-
czyny Wiesław Janiszewski oraz wielu zaproszonych gości.

W gronie 100-latków
25 sierpnia Wicestarosta Powiatu Rybnic-
kiego Marek Profaska i Kierownik Referatu 
Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grze-
gorz Potysz odwiedzili Panią Magdalenę Sko-
czykłoda z Bełku, która znalazła się w gronie 
100-latków zamieszkujących Powiat Rybnicki.

Jarosław Madowicz został nowym dyrektorem Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wyłonionym 
drodze konkursu. Zastąpił na tym stanowisku Ewę Ficę.

Nowy dyrektor WSS 
z wizytą w Starostwie

13 lipca nowy dyrektor w to-
warzystwie prezydenta Rybnika 
Piotra Kuczery odwiedził Staro-
stę Powiatu Rybnickiego Damia-
na Mrowca. Była to okazja do 
dyskusji na temat sytuacji szpitala, 
problemów kadrowych i planów 
na przyszłość. J. Madowicz jest 
prezesem Polskiego Towarzystwa 

Ratowników Medycznych i praco-
wał jako dyrektor ds. medycznych 
w tyskim Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym MEGREZ.

Nowemu dyrektorowi życzymy 
wyprowadzenia szpitala z impasu 
kadrowego i ekonomicznego dla 
dobra mieszkańców Rybnika i Po-
wiatu Rybnickiego.

Odwiedzając solenizantkę w jej rodzinnym domu, 
goście złożyli jej serdeczne życzenia urodzinowe, wrę-
czyli list gratulacyjny i prezent. Pani Magdalena jest 
wdową, mieszka z najmłodszym synem i synową. Jest 
otoczona bardzo dobrą opieką i cieszy się życiem. Poza 
tradycyjnymi problemami ze wzrokiem i słuchem czuje 
się dobrze i jest uśmiechnięta. Podczas spotkania przy 
kawie była okazja do krótkiej rozmowy i wspomnień. 
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wiernemu gronu kibiców i sympatyków. 
Życzył też sukcesów organizacyjnych 
i sportowych w wychowaniu kolejnych 
pokoleń młodych piłkarzy.

Drugi dzień jubileuszowych obcho-
dów był znakomitą okazją do wyróżnie-
nia zasłużonych dla klubu działaczy, brą-
zowymi, srebrnymi i złotymi odznakami. 
Uroczystościom towarzyszyły imprezy 
sportowe, m.in. Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Gaszowice, konkursy rzutów kar-
nych, żonglerki, picia piwa na czas, strza-
łów z połowy boiska oraz pokazy policyj-
ne, strażackie, żużlowe i karate.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
działaczom klubu, a na kolejne lata ży-
czymy dalszego rozwoju i sportowych 
sukcesów. 

GKS „Dąb” Gaszowice 
świętował 75-lecie
W ostatni weekend czerwca GKS „Dąb” Gaszowice świętował jubileusz 
75-lecia działalności. Dwudniowa impreza rozpoczęła się na boisku w Łu-
kowie Śląskim od turnieju młodzieżowego roczników 2007 i 2011, „dzikich 
drużyn” w piłce nożnej, siatkówki plażowej, badmintona oraz ringo.

26 czerwca na stadionie sportowym 
GKS „Dąb” Gaszowice w Piecach uro-
czystości jubileuszowe rozpoczęły się od 
przemarszu działaczy klubu i zaproszo-
nych gość na czele z Orkiestrą Miejską 
„Dębieńsko” z Czerwionki-Leszczyny 
pod batutą Wojciecha Pukowca.

W uroczystości wziął udział Starosta 
Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, 
wójt gminy Gaszowice Paweł Bugdol, 
sportowcy i działacze klubu, młodzi re-
prezentanci i trenerzy wszystkich sekcji 
działających w klubie, jak również spon-
sorzy, którzy przez lata tworzyli historię 
klubu.

Podczas jubileuszu Starosta Powiatu 
Rybnickiego złożył gratulacje za dotych-
czasową działalność i promowanie piłki 
nożnej oraz serdeczne podziękowania 



10

3 i 4 września na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-

acji w Czerwionce-Leszczynach odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Rybnickiego w 
szachach. Wydarzenie zgromadziło licz-
nych pasjonatów gry, którzy w czasie 
dwudniowych zmagań musieli wykazać 
się umiejętnością koncentracji oraz cier-
pliwością. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
pucharami wręczonymi przez Wicestaro-
stę Powiatu Rybnickiego Marka Profa-
skę. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
udziału oraz zapraszamy na kolejne tur-
nieje szachowe.

Zdjęcia MOSiR Czerwionka-Leszczyny

XI Gwieździsty Rajd Rowerowy 
Ścieżkami Powiatu Rybnickiego

Szachowe Mistrzostwa  
Powiatu Rybnickiego

17 września po dziewięciu latach przerwy odbył się XI Gwieździ-
sty Rajd Rowerowy Ścieżkami Powiatu Rybnickiego. Wzięli w nim 

udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego 
powiatu ze swoimi opiekunami.

Po latach przerwy udało się zgroma-
dzić na starcie w poszczególnych powia-
tach prawie dziewięćdziesięciu uczestni-
ków. Na metę w Ośrodku TKKF Jedność 
Grabownia-Golejów młodzież przyjecha-
ła z Gaszowic, Lysek i Czerwionki-Lesz-
czyn. Wszyscy uczestnicy zostali przywi-
tani przez Starostę Powiatu Rybnickiego 
Damiana Mrowca oraz przewodniczące-
go Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej 
Rady Powiatu w Rybniku Bogusława 
Niestroja, który był również współor-
ganizatorem rajdu i zadbał o dodatkowe 
atrakcje związane z udziałem w czte-
rech konkurencjach sprawnościowych, 
w których młodzież chętnie brała udział. 
W trakcie zawodów, które na kilkanaście 
minut przerwał deszcz, była okazja do 
słodkiego poczęstunku i kiełbasy z grilla.

Po zakończeniu zawodów Starosta 
D. Mrowiec i B. Niestrój wręczyli nagrody 
najlepszym uczestnikom, podziękowali 
wszystkim za udział i zaprosili na kolej-
ny Rajd, który odbędzie się w przyszłym 
roku na ścieżkach naszego powiatu. Do 
zobaczenia za rok! 
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Biegacz z Ukrainy najlepszy 
w Półmaratonie Księżycowym

Grających odwiedzili Starosta Powiatu 
Rybnickiego Damian Mrowiec oraz wójt 
gminy Jejkowice Marek Bąk, którzy wrę-
czyli zwycięzcom nagrody.  W turnieju 
zwyciężył Waldemar Wojtczyk, drugie 
miejsce zajął Rainhard Przynicki, nato-
miast trzeci był Józef Cegiełka. Najlep-
szym zawodnikiem Powiatu Rybnickiego 
został Grzegorz Wojaczek. 

Wszystkim szkaciorzom serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy na kolejne tur-
nieje.

TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO

Memoriał im. Czesława Grzeni
24 lipca w Jejkowicach odbył się tradycyjny Turniej Skata Sporto-

wego – Memoriał im. Czesława Grzeni, w którym uczestniczyło 
wielu świetnych szkaciorzy z naszego powiatu.

25 czerwca odbył się kolejny 
już 12 Półmaraton Księży-

cowy ulicami Rybnika. Start i meta 
półmaratonu była przed kąpie-
liskiem Ruda, 1100 zawodników 
miało okazję pokazać  swoje moż-
liwości na dystansie przekraczają-
cym 20 km.

Najlepszy był zawodnik z Ukrainy My-
kola Mensha, który dystans 21 km 97 m 
pokonał w świetnym czasie 1:05:46. Dru-
gi na mecie zameldował się Dawid Malina 
z Rybnika z czasem 1:07:32, a trzecim był 
Mateusz Mrówka z grupy biegowej Ra-
dlinioki z czasem 1:10:10. Wśród kobiet 
najlepsza okazała się również Ukrainka 
Walentyna Weretska z czasem 1:22:28.

Wśród zaproszonych gości był Starosta 
Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, 
który w asyście dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafała Tymu-

sza i wicedyrektora Arkadiusza Skowro-
na wręczał nagrody wszystkim uczestni-
kom półmaratonu, w tym także miesz-
kańcom powiatu rybnickiego. A najlep-
szym zawodnikiem z naszego powiatu był 
Mateusz Wolnik (Aktywni Lyski) z cza-
sem 1:15:42, drugim – Sebastian Marcol 
1:18:03 (Aktywni Lyski),   trzecim Marek 
Knesz 1:23:03   z Jejkowic. Wśród kobiet 
były to kolejno Michalina Janowska 
1:31:21 (Mojżysz Team),  Marzena Siwi-
ca 1:44:55 (Kaj biegniesz) i Barbara Ra-
taj 1:50:10 ( Jejkowice biegają). Dla mniej 
zaawansowanych odbył się krótki bieg na 
dystansie 10,5 km „Nocna Dycha”, w któ-

rym zwyciężył mieszkaniec Tomasz Słu-
pik z   Bełku z czasem 41:15. Wszystkim 
uczestnikom półmaratonu serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu sportowych 
sukcesów. Do zobaczenia za rok! 
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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


