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Nagrody Starosty 
dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej 
w Czerwionce-Leszczynach

17 października w Zespole Szkół w Czer-
wionce-Leszczynach odbyła się akade-
mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Na uroczystości obecny był Wicestarosta 
Powiatu Rybnickiego Marek Profaska.

Życzymy wszystkim nauczycielom, 
abyście Państwo czerpali radość z waszej 
pracy, a uczniom dobrych wyników w na-
uce i samych sukcesów. Zachęcamy rów-
nież do zobaczenia fotorelacji z tego dnia.

13 P A Ź D Z I E R N I K A 
z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej w Sta-
rostwie Powiatowym 
w Rybniku odbyło się 
uroczyste wręczenie 
nagród Starosty dla na-
uczycieli.

Sześcioro przedstawicieli 
placówek oświatowych miało 
przyjemność odebrać z rąk 
Wicestarosty Powiatu Ryb-
nickiego  Marka Profaski na-

grody rzeczowe przyznane im 
za trud i zaangażowanie wło-
żone w rozwój edukacyjny 
i intelektualny młodego po-
kolenia. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się  z Zespołu Szkół 
w Czerwionce-Leszczynach: 
Marcin Koczy – nauczyciel 

wychowania fizycznego, Alina 
Kozdoń-Majdzik – nauczyciel 
przedmiotów elektrycznych 
i Robert Hysa – nauczyciel 
przedmiotów zawodowych 
informatycznych; z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Czer-
wionce-Leszczynach: Justyna 

Bugdoł – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i Agnieszka 
Nowak – nauczyciel wycho-
wania fizycznego; z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Czerwionce-Leszczy-
nach: Katarzyna Piorecka – 
psycholog.

Wszystkim wyróżnionym 
oraz pozostałym pracowni-
kom placówek oświatowych 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wielu sukcesów w ży-
ciu zawodowym i osobistym, 
a także czerpania radości 

W wydarzeniu udział wzięli: Wiesław 
Janiszewski – burmistrz gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny, Bernard Strzoda 
– przewodniczący Rady Miejskiej, Marek 
Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnic-
kiego, Aleksandra Derska – zastępca dy-
rektora Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Rybniku, Iwona Flajszok – naczelnik 

Wydziału Edukacji. Podczas uroczystości 
złożono najlepsze życzenia z okazji tego 
wyjątkowego święta oraz rozdano wiele 
nagród dla dyrektorów, nauczycieli, pra-
cowników i uczniów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wszystkim dyrektorom i nauczycielom 
oraz życzymy wielu sukcesów, cierpli-
wości i radości z wykonywanej pracy, 
a uczniom, aby każdy dzień był niezapo-
mnianą przygodą na drodze edukacji.

Foto: UGiM Czerwionka-Leszczyny

Przedszkole nr 1 „Promyczek” wraz 
z Wydziałem Edukacji zorganizo-
wało Gminny Dzień Edukacji Na-
rodowej dla nauczycieli, rodziców 
i uczniów. Podczas uroczystości 
przedszkole zaprezentowało talen-
ty i patriotyzm swoich wychowan-
ków, a także historię przedszkola.
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W ten wspaniały czas  
Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć Państwu  
najlepsze życzenia

wielu radosnych i spokojnych chwil  
przeżywanych w gronie  

najbliższej rodziny i znajomych,
spełnienia marzeń,  

sukcesów zawodowych i osobistych
oraz wszelkiej pomyślności  

i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole.

Niech w tym wyjątkowym okresie 
Wasze serca wypełni radość i spokój,

a optymizm nie opuszcza Państwa 
przez cały Nowy 2023 Rok.

życzy
Zarząd i Rada Powiatu

BUDŻET POWIATU UCHWALONY

Wesołych
Świąt

24 LISTOPADA w Starostwie 
Powiatowym w Rybniku od-

była się sesja Rady Powiatu Ryb-
nickiego, podczas której radni 
uchwalili budżet na 2023 rok.

W budżecie zawarte zostały realne do-
chody i niezbędne wydatki, które winny 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
powiatu i wszystkich powiatowych jed-
nostek w tych trudnych czasach. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie, spełniając 
wymogi Ustawy o finansach publicznych, 
ponieważ uzyskała pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Kato-
wicach. W związku z powyższym składa-
my wielkie gratulacje całemu Zarządowi 
Powiatu z Panem Starostą Damianem 
Mrowcem na czele, Pani Skarbnik Syl-
wii Marcol-Wróblewskiej oraz wszyst-
kim radnym. Na sesji była również okazja 

do osobistego podziękowania dla Sta-
rosty Damiana Mrowca, Wicestarosty 
Marka Profaski i Przewodniczącego 
Rady Powiatu Jana Tokarza za 20-letnie 
wspieranie Powiatowego Przeglądu dla 
Przedszkolaków pod nazwą „Z piosenką 
i tańcem po Europie”, którego organizato-
rem jest Przedszkole nr 10 im. Juliana Tu-
wima w Czerwionce-Leszczynach. Rad-
na naszego Powiatu, a zarazem dyrektor 
przedszkola Gabriela Grochla osobiście 
podziękowała, wręczając listy gratulacyj-
ne i jubileuszowe statuetki.
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Jubileusz 100-lecia LO 
im. Powstańców Śląskich

Nowy segment szkoły 
w Szczerbicach

W Dniu Edukacji Narodowej świę-
towaliśmy 100-lecie najstarszej 
szkoły w Rybniku. Jubileusz rozpo-
czął się w Bazylice św. Antoniego, 
gdzie uroczystą mszę św. konce-
lebrowali arcybiskup Damian Zi-
moń – absolwent, biskup Grzegorz 
Olszowski – były katecheta w Po-
wstańcach oraz liczni absolwenci 
szkoły.

Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. An-
toni Reginek, również absolwent szkoły, 
który nawiązał do historii, przybliżając 
dzieje szkoły po odzyskaniu niepodle-
głości do czasów dzisiejszych. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy 
wraz za Orkiestrą Miejską „Rybnik” prze-
maszerowali przez miasto do Teatru Zie-
mi Rybnickiej.

W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła 
się uroczysta akademia, którą prowadził 
prezenter telewizyjny Adam Giza – ab-
solwent „Powstańców”. Zaproszeni go-
ście zostali przywitani przez Grzegorza 
Wolnika – przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego, Tadeusza Chruszcza 
dyrektora I LO oraz Piotra Kuczerę – pre-
zydenta Rybnika. Wiele ciepłych słów zo-
stało powiedzianych o nauczycielach, ab-
solwentach i aktualnych uczniach szkoły. 
Powiat Rybnicki i gminę Jejkowice wśród 
wielu zaproszonych gości reprezentowali 

Grzegorz Potysz – kierownik Referatu 
Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Sta-
rostwa Powiatowego i Marek Bąk – wójt 
gminy Jejkowice, absolwenci I LO. Całą 
uroczystość uświetnił chór „Bel Canto” 
pod batutą Lidii Blazel-Marszolik.

Wszystkim uczestnikom, a w szcze-
gólności absolwentom i uczniom szkoły 
gratulujemy, życząc samych sukcesów 
pedagogicznych i osobistych na kolejne 
100 lat oraz tego, żeby szkoła taka jak ta 
przedziwnej urody kształciła pokolenia 
ludzi dobrych i uczciwych.

14 PAŹDZIERNIKA odbyło się otwarcie nowego segmentu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach, w którym wziął udział Wi-

cestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska.

Nowy segment szkoły powstał w więk-
szości dzięki środkom w kwocie 3,5 mln zł 
przekazanym z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Pozwoliło to pokryć 
około 95% wszystkich kosztów budowy. 
Powstały cztery klasopracownie, w któ-
rych uczniowie klas IV-VIII będą mogli 
rozwijać swoje umiejętności.

Wszystkim pracownikom tej szkoły 
życzymy wielu przyjemności związanych 
z przyczynieniem się do rozwoju dzie-
ci i młodzieży, a uczniom wielu miłych 
chwil w roku szkolnym 2022/2023.
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W debacie uczestniczyli zaproszeni 
goście, wśród których byli m.in. Starosta 
Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, 
Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek 
Profaska, burmistrz gminy i miasta Czer-
wionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Czer-
wionce-Leszczynach Bernard Strzoda, 
prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz 
młodzież Zespołu Szkół w Czerwionce-
-Leszczynach z dyrektorem Natalią Kuś, 
która oficjalnie rozpoczęła spotkanie.

Debata miała charakter otwarty, dla-
tego też na widowni CKE znaleźli się 
oprócz samorządowców i młodzieży 
mieszkańcy zainteresowani aktualnymi 
problemami, z którymi mierzy się świat, 
Europa i Polska.

Prowadzący debatę Olgierd Łukasze-
wicz na początku wyświetlił film dokumen-
talny, który był krótkim wprowadzeniem 
do tematyki istotnej i poruszanej później, 
a więc wartości, poszanowanie prawa sta-

Wybitny czeski malarz urodził się 
w Śmiłowicach. W 1977 r. ukończył 
Ostrawskie Konserwatorium. Zaj-
mował się malarstwem olejnym. 
Tematem twórczości był krajobraz 
i życie na Podbeskidziu. Uczest-
niczył w indywidualnych i grupo-
wych wystawach w kraju i zagra-
nicą. Bywał również uczestnikiem 
i organizatorem plenerów.

Debata o wartościach 
i konstytucji Europy

28 LISTOPADA w Czerwionce-Leszczynach odbyła się debata 
z udziałem przedstawicieli świata kultury i polityki. Debatę pro-

wadził wybitny aktor filmowy i teatralny Olgierd Łukaszewicz wywo-
dzący się ze Śląska, Izabela Leszczyna – poseł na Sejm kilku kadencji, 
która była również sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów – oraz 
Jan Olbrycht deputowany do Parlamentu Europejskiego kilku kadencji, 
a zarazem ekspert w zakresie funduszy unijnych.

nowionego, konstytucji postrzeganej jako 
ustawa zasadnicza, Unii Europejskiej jako 
organizmu złożonego z 27 państw na równi 
i bez wyjątku zobowiązanych do przestrze-
gania traktatów i konwencji, do których 
się zobowiązały, wchodząc w skład Unii 
Europejskiej. Wartości, o których mowa 
w traktatach i Karcie Praw Podstawowych 
niestety w dzisiejszych czasach są w wie-
lu przypadkach naruszane przez niektóre 
kraje, takie jak Węgry i Polska. Ocena taka 
została sformułowana przez wiele insty-
tucji międzynarodowych. Został również 
poruszony bardzo istotny temat Konsty-
tucji dla Europy 1831 Wojciecha Bogumiła 
Jastrzębowskiego w 190. rocznicę wydania 
tej Konstytucji dla Europy. Taki projekt 
jest obecnie realizowany przez Mazowiec-
kie Samorządowe Centrum Dokształcania 
Nauczycieli we współpracy z Fundacją im. 
Wojciecha Jastrzębowskiego. W debacie 
poruszono również wiele wątków doty-
czących problemów narodowościowych, 
granic Europy oraz obywatelstwa różnie 
postrzeganych w państwach członkow-
skich. Była również okazja do zadawania 
pytań. Wysoki poziom profesjonalizmu 
prowadzących sprawił, że dwugodzinna 
debata była bardzo owocnie spędzonym 
czasem i pozwoliła słuchaczom na kom-
pleksowe w ujęciu historycznym, politycz-
nym i ekonomicznym spojrzenie na prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość Europy 
i Polski w aspekcie zagadnień wojennych, 

gospodarczych i politycznych, w których 
się znalazły.

Bardzo dziękujemy organizatorom 
debaty, prowadzącym debatę Olgierdo-
wi Łukaszewiczowi, Izabeli Leszczynie 
i Janowi Olbrychtowi za poświęcony 
czas i przybycie do naszego powiatu oraz 
jej uczestnikom. Jesteśmy przekonani, 
że przedstawione w debacie problemy 
zostały ujęte w sposób jak najbardziej 
pragmatyczny i logiczny, uświadamiając 
wszystkim, że miejsce Polski jest w Unii 
Europejskiej i tylko w tym modelu mamy 
szansę na rozwój i utrzymanie naszej su-
werenności. Była to wspaniała lekcja hi-
storii dla młodzieży i dorosłych.

Odszedł artysta malarz  
Paweł Wałach (1942-2022)

„Jego pejzaże mają ludzką, cieszyńską 
duszę, a w twarzach dziewczyn i chłop-
ców zaklęta jest dusza tej ziemi. Obrazy 
Pawła Wałacha zawierają artystyczną 
prawdę o tej prastarej ziemi, która, według 
legendy, powstała z uśmiechu Boga. Sięga-
ją jej najgłębszych, najautentyczniejszych 
pokładów, które, przetworzone, wymo-
delowane przez artystę, stają się wyjątko-
wym znakiem tego jedynego miejsca na 
świecie. Jest to możliwe tylko wówczas, 
gdy artysta, oprócz niewątpliwego talentu, 
ma jeszcze siłę Anteuszową. Gdy korze-
niami swoich przodków wrósł w swą zie-
mię, której siłę dzięki temu odziedziczył. 
Malarstwo Pawła Wałacha jest wyrazem 
właśnie tej siły” – pisze Daniel Kadłubiec.
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21 PAŹDZIERNIKA Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” ob-
chodziło swój jubileusz 10-lecia, na który zaproszony został Staro-

sta Powiatu Rybnickiego – Damian Mrowiec.

Dekada „Spichlerza”

100-lecie Cechu Rzemiosł
29 PAŹDZIERNIKA na terenie Hali Targowej w Czerwionce Leszczy-

nach rozpoczęły się obchody z okazji 100-lecia Cechu Rzemiosł 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Jubileusz Józefa Hetmana
27 PAŹDZIERNIKA w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczy-

nach odbyły się obchody z okazji 40-lecia twórczości Józefa Hetmana.
Podczas wernisażu uczestnicy mogli 

podziwiać prace malarskie Pana Józefa. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
również Wicestarosty Powiatu Rybnic-

kiego Marka Profaski i radnej Powiatu 
Rybnickiego Ireny Woźnicy, którzy zło-
żyli artyście najserdeczniejsze życzenia 
z okazji obchodów jubileuszu.

Foto: UGiM w Czerwionce–Leszczynach

Podczas uroczystości można było zo-
baczyć fotografie podsumowujące dzia-
łalność organizacji oraz makietę zabytko-
wego spichlerza z Czernicy, a także ory-
ginalne XVIII-wieczne drzwi pozostałe 
po budynku. Uroczystości towarzyszył 
koncert Kuby Blokesza oraz smaczny 
poczęstunek.

Starostwo Powiatowe w Rybniku re-
prezentował kierownik Referatu Oświa-
ty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grze-
gorz Potysz, który gratulował Starszemu 

Cechu Wojciechowi Pfeiferowi, życzył 
pomyślności oraz owocnego rozwoju rze-
miosła na terenie miasta Rybnik i powiatu 
rybnickiego.

Jeszcze raz pragniemy złożyć serdecz-
ne gratulacje wszystkim zaangażowanym 
w działalność stowarzyszenia. Życzymy 
dalszego rozwoju oraz aby wasze treści 
trafiały do stale powiększającego się gro-
na odbiorców.

Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji 
autorstwa Damiana Bizonia.
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Chór GAUDEO w Katowicach
19 PAŹDZIERNIKA w Akademii Muzycznej w Katowicach odbyły się 

prezentacje chóralne w ramach Projektu Akademia Chóralna – 
Śpiewająca Polska realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki im. 
Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

Zakończenie projektu grantowego
16 LISTOPADA w Łukowie Ślą-

skim odbyło się uroczyste za-
kończenie projektu realizowanego 
w ramach Programu Grantowego 
„Rozgrzewamy Polskie Serca” 
przez Stowarzyszenie Ognisk Mu-
zycznych w Rybniku.

W sali fortepianowej łukowskiego 
Dworu odbył się koncert przy lampkach 
naftowych. Wręczono także nagrody 
dla laureatów konkursu plastycznego 
„Lampka Łukasiewicza”. Dyrektor Łucja 
Stawarska złożyła także na ręce Starosty 
Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca 
podziękowania za pomoc w organizacji 
koncertów w Łukowie Śląskim.

Ponadto 15 listopada gośćmi łukow-
skiego Dworu były również członkinie 
Stowarzyszenia Amazonek „Odnowa” 
w Rybniku.

W gronie uczestników koncertu zna-
lazły się m.in. chóry „GAUDEO” i „GAU-
DEO Mini” pod kierunkiem Marii Skro-
bol, działające w Powiatowym Ognisku 

Pracy Pozaszkolnej przy SP 1 i SP 2 
w Świerklanach.

Chór GAUDEO ma już na swoim kon-
cie kilka koncertów finałowych w ramach 

projektu Śpiewająca Polska: „Piosenki 
Disneya” w Filharmonii im. M. Karło-
wicza w Szczecinie (2015), „Moniuszko 
śpiewany inaczej” w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu (2017), „Zagrajmy 
w muzykę” w Filharmonii im. W. Luto-
sławskiego we Wrocławiu wraz z sesją 
nagraniową na płytę CD (2018), koncert 
finałowy Narodowe Śpiewanie w Filhar-
monii Łódzkiej (2018) oraz tegoroczny 
koncert „Hip- hip- chórra!” w Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Występ na scenie sali koncertowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach był 
niezwykłym przeżyciem dla młodych chó-
rzystów, którzy wspaniale zaprezentowali 
swój program. Wśród zaproszonych gości 
biorących udział w tym wydarzeniu arty-
stycznym był kierownik Referatu Oświa-
ty, Kultury, Promocji i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego Grzegorz Potysz.

Naszym chórzystom i Pani Marii gra-
tulujemy. Życzymy im udziału w wielu 
równie interesujących projektach mu-
zycznych.
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OSP Sumina 
ma nowy wóz
19 LISTOPADA przed remizą 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suminie odbyły się uroczyste 
obchody przekazania i poświęce-
nia nowego samochodu ratowni-
czego-gaśniczego. W wydarzeniu 
wziął udział Starosta Powiatu Ryb-
nickiego Damian Mrowiec.

Z okazji tego uroczystego wydarzenia 
pragniemy życzyć strażakom dalszego 
rozwoju osobistego i zawodowego, mając 
nadzieję, że nowy sprzęt umożliwi szyb-
sze i skuteczniejsze prowadzenie działań 
ratowniczych, a także zapewni większe 
bezpieczeństwo mieszkańców.

EkoSłupek ostrzega 
przed smogiem!
W Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy 
ul. 3 Maja 42 został zamontowany pierwszy w po-
wiecie rybnickim edukacyjny słupek antysmogowy, 
który został ufundowany przez Starostę Powiatu 
Rybnickiego Damiana Mrowca w ramach trwające-
go konkursu ekologicznego pod nazwą „Czystym 
powietrzem oddychamy: odpadów nie spalamy-
-przetwarzamy”.

W Czerwionce-Leszczynach stu-
denci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku po raz dziesiąty mieli przy-
jemność rozpocząć kolejny rok 
obfitujący w nowe doświadczenia 
związane z prężnym zdobywaniem 
wiedzy.

Urządzenie sygnalizuje mieszkań-
com powiatu za pomocą barw zgodnych 
z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, 
jaka jest jakość powietrza, a także wska-

Inauguracja roku akademickiego

zuje aktualną wilgotność i ciśnienie. Od-
czyty z urządzenia są dostępne na naszej 
głównej stronie internetowej pod nazwą 
czujnik jakości powietrza (https://staro-

stwo.rybnik.pl), na stronie Syngeos (ht-
tps://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?devi-
ce=8220) i EkoSłupek (https://ekoslupek.
pl/mapa) oraz w bezpłatnej aplikacji mo-
bilnej EkoSłupek możliwej do pobrania 
za pośrednictwem Google Play lub App 
Store. Zachęcamy do sprawdzania stanu 
powietrza!

Podczas całej uroczystości obecny był 
Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Ma-
rek Profaska, który życzył wszystkim stu-
dentom owocnej nauki i kolejnych sukce-
sów. W kolejnym roku studenci będą mo-
gli uczestniczyć w wykładach, lektoratach 
z różnych języków, zajęciach ruchowych, 
artystycznych i wokalnych.
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53. Rybnickie Dni Literatury

9 LISTOPADA Galeria Obrazów 
w łukowskim Dworze miała za-

szczyt gościć u siebie członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich z Bogunic 
na czele z radną Honoratą Węglorz.

Starosta oprowadził gości po Galerii, 
opowiadając o tym, jak powstała i jakie 
obrazy w niej się znajdują oraz zaprosił 
na poczęstunek wszystkich, którzy przy

byli na to spotkanie. W spotkaniu 
udział wzięli również radny Bogusław 
Niestrój oraz sołtys Bogunic Zbigniew 
Bania.

Tradycją Dworu w Łukowie Śląskim stało się już, że 
w okresie bożonarodzeniowym Starosta Powiatu 
Rybnickiego Damian Mrowiec gości przy wspólnym, 
wigilijnym stole grupę seniorów z Klubu Seniora.

Spotkanie miało miejsce 
6  grudnia, w dniu Świętego 
Mikołaja, który seniorzy mogli 
spędzić na rozmowach, wspól-
nym śpiewaniu kolęd i spo-
żywaniu wigilijnych potraw 
w podniosłej, niezwykle uro-

czystej, ale także ciepłej i ro-
dzinnej atmosferze. Wszyst-
kim seniorom składamy przy 
tej okazji najserdeczniejsze ży-
czenia na nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia.

Spotkanie opłatkowe

KGW z Bogunic z wizytą 
w Łukowie Śląskim

Rybnickie Dni Literatury organizowa-
ne od wielu lat mają na celu promocję czy-
telnictwa polskiej literatury najnowszej 
oraz zaproszenie wszystkich miłośników 
sztuki do aktywnego udziału w szeroko 
rozumianej kulturze literackiej.

Przy pełnej sali w TZR wspaniałego 
koncertu miał okazję wysłuchać Starosta 

9 PAŹDZIERNIKA po raz pięćdziesiąty trzeci w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej miała miejsce inauguracja Rybnickich Dni Literatury połączona 

z jubileuszem 40-lecia dyrygentury Marian Wolnego i 75-lecia Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik”. Tego wieczoru miała miejsce również gala 
wręczenia Honorowej Złotej Lampki Górniczej, którą otrzymała Miejska 
Orkiestra Dęta „Rybnik”.

Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec 
i prezydent Rybnika Piotr Kuczera, któ-
rzy osobiście złożyli gratulacje jubilatom. 
Na scenie wystąpiły wielkie osobowości 
sceny muzycznej m.in. Kayah, Piotr Cu-
gowski, Sabina Jeszka, Rafał Kozik oraz 
wokalistki i wokaliści, związani z Miejską 
Orkiestrą Dętą „Rybnik” –  Maja Czyż, 

Weronika Gojny, Virginia Chlebowska, 
Joanna Skowyra, Monika Stuchlik, Iwo-
na Blacha, Sabina Kierpiec, Oliwia Mi-
chalska, Mieczysław Kierpiec, Mariusz 
Wrzyszcz i Robert Gryt.

Serdecznie gratulujemy tak zacnego 
Jubileuszu i życzymy kolejnych owocnych 
lat na scenach w kraju i zagranicą.



10

EKO Piknik z programem „Blask”

Zamki i pałace naszego regionu
11 PAŹDZIERNIKA Stowarzyszenie „ISKRA” zorganizowało w Łukowie 

Śląskim spotkanie związane z realizacją projektu „Zamki i pałace 
naszego regionu – Śląska”, na które zaproszono Starostę Powiatu Ryb-
nickiego Damiana Mrowca.

Wystawa ptaków egzotycznych

Wśród zebranych pojawili się także 
Ilona Sklarek – przewodnicząca Stowa-
rzyszenia, Paweł Bugdol – wójt gminy 
Gaszowice, Karina Stępień – radna Po-
wiatu Rybnickiego oraz Grażyna Pier-
chała – sekretarz gminy Gaszowice. Wy-
darzenie rozpoczęło się od przywitania 
gości oraz podania informacji o realizo-
wanym projekcie. Następnie uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić Galerię we Dwo-
rze. Podczas spotkania nie zabrakło wy-

stąpienia prof. Franciszka Niecia, który 
wypowiedział się na temat architektury 
obiektu oraz innych okolicznych dwor-
ków i zamków. Kolejnym punktem wy-
darzenia były warsztaty plastyczne „Pod 
okiem mistrza”. Na zakończenie spotka-
nia odbyło się podsumowanie projektu 
przy słodkim poczęstunku. 

W drugi weekend października 
w gaszowickim Ośrodku Kultury 
i Sportu odbyła się wystawa pta-
ków egzotycznych. Na wystawie 
można było podziwiać ponad 300 
gatunków ptaków, m.in. kanarki, 
papugi, gołąbki, kaczki i bażanty.

Wystawa cieszyła się sporym zain-
teresowaniem mieszkańców Gaszowic 
i sąsiednich miejscowości. Wśród odwie-
dzających wystawę był Starosta Powiatu 
Rybnickiego Damian Mrowiec. Wystawa 
trwała dwa dni, a jej organizatorem trady-
cyjnie było Zrzeszenie Miłośników Drob-
nego Inwentarza w Radlinie. Poza podzi-
wianiem pięknych miłośnikom i konese-
rom ornitologii wystawa dawała również 
możliwość zakupu niektórych gatunków. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku orga-
nizatorzy nie zawiodą i znowu zawitają do 
naszego powiatu. Serdecznie zapraszamy. 

8 PAŹDZIERNIKA odbył się eko piknik z programem „Blask” przy 
Ośrodku Wspierania Rodziny w Nowej Wsi. W pikniku wśród wielu 

zaproszonych gości był Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec.

W czasie imprezy było wiele atrakcji 
takich jak strefa wystawców eko produk-
tów, eko bazar, strefa informacji i eduka-
cji prezero, strefy warsztatowe dla dzieci, 
strefa smakosza, strefa zielony las Nadle-
śnictwa w Rybniku, eko doradca i wiele 
innych. Wszyscy odwiedzający eko piknik 
mieli okazję zaznajomić się z produktami 
ekologicznymi i zdrowym stylem życia, 
który jest bardzo istotny w dzisiejszym 
świecie i życiu każdego człowieka. 
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Mistrzostwa Powiatu w karate

Wśród mieszkańców Rybnika najlep-
szymi wśród mężczyzn okazali się Mar-
cin Ciepłak z czasem 33 min. 43 sek., 
Damian Dróżdż – 34 min. 36 sek. oraz 
Sebastian Strzelczak – 35 min. 9 sek., na-
tomiast wśród kobiet triumfowała Joanna 
Griman z czasem 38 min. 56 sek., Klaudia 
Warmińska – 41 min. 56 sek. oraz Kata-
rzyna Parzych – 43 min. 47 sek. Wśród 
mieszkańców powiatu rybnickiego naj-
lepszymi z mężczyzn byli Mateusz Wol-
nik z Lysek (33 min. 47 sek.), Sebastian 
Marcol z Gaszowic (35 min.) oraz Marek 
Knesz z Jejkowic (37 min. 2 sek.); wśród 
kobiet najlepsza okazała się Michalina 
Janowska reprezentująca Team „Szybcy 
i wściekli” (40 min. 37 sek.), druga była 
Anna Stefaniak reprezentująca Team 
„Kiszona Cebula” (46 min. 26 sek.), trze-
cie miejsce przypadło Barbarze Rataj re-
prezentującej Team „LEBIODY” (47 min. 
24 sek.).

W imieniu Starosty Powiatu Rybnic-
kiego Damiana Mrowca nagrody wręczył 
kierownik Referatu Oświaty, Promocji, 
Kultury i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Rybniku Grzegorz Potysz w to-

XVIII Bieg 
Barbórkowy

4 GRUDNIA odbył się XVIII Bieg Barbórkowy ulicami Rybnika. Wzięło 
w nim udział prawie 900 mieszkańców Rybnika, powiatu rybnickiego 

i okolic. Na dystansie 10 km kobiety i mężczyźni wykazali się bardzo 
dobrą kondycją i do mety przy średniej pogodzie przybiegli z bardzo 
dobrymi czasami w okolicach 30 min. mężczyźni i 40 min. kobiety.

warzystwie dyrektora MOSiR w Rybniku 
Rafała Tymusza, wicedyrektora MO-
SiR Arkadiusza Skowrona i radnego 
Rady Miasta w Rybniku Jerzego Lazara. 
Wszystkim biegaczom serdecznie gratu-
lujemy uzyskanych rezultatów i serdecz-
nie zapraszamy na kolejny Bieg Barbór-
kowy w 2023 r.

Do zobaczenia!

W Czerwionce-Leszczynach odby-
ły się powiatowe zawody karate. 
W wydarzeniu, którego organiza-
torem był miejscowy Klub Karate 
Kyokushin Tensho, uczestniczył 
Wicestarosta Powiatu Rybnickie-
go Marek Profaska oraz radny Mi-
chał Cichoń.

Wszyscy zawodnicy zaprezentowali 
swoje umiejętności na bardzo wysokim 
poziomie sportowym, co niewątpliwie 
jest efektem wielu godzin spędzonych na 
treningach. Wszystkim zawodnikom ser-
decznie dziękujemy za wspaniały pokaz 
oraz życzymy dalszych sukcesów w spor-
tach walki. Oto pierwsza część relacji 
z tych zawodów.
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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


