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W procesji uczestniczyły poczty sztandarowe wielu środowisk.

Arcybiskup Damian Zimoń wygłosił 
homilię z zabytkowej ambony.

Uczestnicy procesji oddali hołd Janowi Pawłowi II.

Uroczystość w sali sesyjnej im. Wł. Webera. Figurę  św.  Antoniego  nios ło  
zmieniając się kilkunastu radnych.

Czytaj na stronach 3–8.
Zdjęcia: r, W.T., PR UM

Patronie nasz...
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Drodzy Rybniczanie!

Dzień 13 czerwca br. miał dla Rybnika charakter szczególny. Święty Antoni z Padwy ogłoszony został 

oficjalnym patronem miasta. 

Dzień ten traktuję jako kamień milowy w historii Rybnika. Po kilku wiekach, formalnie przypieczętowane 

zostało historyczne i kulturowe dziedzictwo naszego miasta, związane z lokalnym kultem świętego Anto-

niego Padewskiego. Uciekanie się rybniczan pod opiekę naszego patrona wzmocniło się, kiedy to sto lat 

temu poświęcony został kościół pod Jego wezwaniem, dzisiejsza bazylika. I w związku z setną rocznicą 

istnienia tego kościoła, już w ubiegłym roku rozpocząłem działania zmierzające do połączenia dwóch, jakże ważnych dla Rybnika 

uroczystości – jubileuszu bazyliki i ogłoszenia jej patrona, patronem całego miasta. Działania moje wsparła Rada Miasta Rybnika 

i wielu wspaniałych ludzi, którym dziś za to dziękuję. 

Trzynastego czerwca będzie więc w Rybniku obchodzony szczególnie, a przyczyni się do tego wspomnienie świętego Anto-

niego i uchwalone przez radnych Święto Miasta. Będzie to coroczna okazja do wspólnego świętowania i spotkań mieszkańców. 

Symbolika tego dnia jest więc bardzo wymowna. 

 Uroczystości 13 czerwca nie odbyłyby się bez osobistego zaangażowania Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana 

Zimonia. To właśnie po Jego aprobacie i przedstawieniu watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-

tów, święty Antoni mógł zostać oficjalnym patronem Rybnika. Ten wielki wkład w duchowy rozwój miasta z pewnością nie zostanie 

zapomniany. Bóg zapłać Księże Arcybiskupie! 

Za poparcie inicjatywy formalnego ogłoszenia świętego Antoniego patronem naszego miasta dziękuję również rybnickim kapłanom. 

To oni służyli radą i pomogli przygotować miasto do uroczystości. Szczególnie dziękuję proboszczowi naszej bazyliki, księdzu 

Franciszkowi Musiołowi, za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uroczystej liturgii i całej oprawy rybnickiego święta. Przy 

okazji składam księdzu proboszczowi życzenia wszelkiej pomyślności dla całej wspólnoty parafialnej. A z okazji stulecia bazyliki 

życzę błogosławieństwa naszego patrona, świętego Antoniego.

Za pomoc w organizacji i uświetnienie uroczystości dziękuję też pracownikom Urzędu Miasta i jednostek miejskich, harcerzom, 

pocztom sztandarowym oraz delegacjom rybnickich instytucji i organizacji.

Ogromne podziękowania kieruję również w stronę mieszkańców miasta Rybnika. To dzięki Państwa zaangażowaniu w pielęgno-

wanie kultu świętego Antoniego, uroczystość 13 czerwca miała rację bytu. Nie byłoby jej przecież, gdyby nie postawa wiernych, 

czczących na co dzień naszego patrona. 

Bardzo więc dziękuję i życzę nam wszystkim wielu sił w pielęgnowaniu rybnickich tradycji. Niech wyrazem tego będą słowa 

wezwania do świętego Antoniego: „Antoni, patronie ty nasz, broń, ratuj i błogosław nas”.

 Z serdecznym pozdrowieniem

 Adam Fudali

 Prezydent Rybnika

Kolejny numer „GR” ukaże się 26 sierpnia.
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Uroczystość zawierzenia Rybnika opiece czczonemu tu od wie-
ków świętemu rozpoczęła się od odegrania miejskiego hejnału, 
a w odświętnie przybranej kwiatami sali sesyjnej Urzędu Miasta zasiedli 
Metropolita Katowicki ks. arcybiskup Damian Zimoń, przedstawiciele 
duchowieństwa wszystkich rybnickich parafii, radni i władze samorzą-
dowe miasta oraz powiatu, a także parlamentarzyści Ziemi Śląskiej. Na 
honorowym miejscu stała niepozorna, ledwie 90–centymetrowa figurka 
świętego, która nader rzadko opuszcza swoje miejsce w głównym ołtarzu 
bazyliki. W miejscu, gdzie podejmowane są najważniejsze dla miasta 
decyzje, znalazła się prawdopodobnie po raz pierwszy...

Gości powitał prezydent Adam Fudali, wyrażając wdzięczność 
i radość z formalnego potwierdzenia przez Stolicę Apostolską ugrun-
towanego w świadomości rybniczan silnego kultu świętego Antoniego: 
— Symbolika dzisiejszego dnia jest bardzo wymowna. Tym bardziej, 
iż nie słyszałem, aby obecna tu z nami figura świętego kiedykolwiek 
gościła w budynku Urzędu Miasta. I wierzę głęboko, że w myśl znanego 

przysłowia „Święty Antoni od zguby broni”, o stan urzędowego mienia 
mogę być spokojny... 

Przyjętą w ub. roku uchwałę Rady Miasta o ustanowieniu 
św. Antoniego oficjalnym patronem Rybnika odczytał przewodniczący 
RM Tadeusz Gruszka. Przypomniał też niedawną decyzję radnych 
o ustanowieniu dnia 13 czerwca Świętem Miasta.

Gość honorowy, abp D. Zimoń nie krył w swoim wystąpieniu, że 
miastem swojej młodości w pełni się identyfikuje. Dlatego wyraził 
wdzięczność za podjęcie decyzji o wyborze św. Antoniego na oficjal-
nego patrona Rybnika: — Dzięki temu istniejący przecież wśród rybni-
czan kult świętego nabierze nowego wymiaru. Dostrzegam, jak bardzo 
zmienia się to miasto, ale za rozwojem cywilizacyjnym musi podążać 
także i duchowy, zaś zawierzenie miasta św. Antoniemu temu właśnie 
ma służyć. Bazylika pod wezwaniem świętego z Padwy jest najbardziej 
okazałym, dostrzegalnym z daleka obiektem w mieście. Jest nie tylko 
dziełem mieszkańców miasta sprzed stu lat, ale także symbolem ducho-

Św. Antoni Padewski 
Leżąca ok. 40 km od Wenecji Padwa, gdzie 

w 1222 r. powstał jeden z najdawniejszych 
i najznakomitszych uniwersytetów świata, dała 
Kościołowi kilkunastu świętych i błogosławio-
nych. Jednak największą dumą miasta jest il Santo, 
czyli św. Antoni, a poświęcona mu bazylika oraz 
grób i relikwiarz przyciągają jak magnes rzesze 
wiernych. Bo nie ma w chrześcijańskim świecie 

drugiego świętego, który cieszyłby się tak wielką 
popularnością wśród wiernych jak św. Antoni Pa-
dewski. Jest on wzywany we wszelkich codzien-
nych troskach i kłopotach i słusznie papież Leon 
XIII nazwał go „świętym całego świata”.

Św. Antoni urodził się ok. roku 1195 w Lizbo-
nie, otrzymując na chrzcie imię Ferdynand. Po-

między 15 a 20 rokiem życia wstąpił do klasztoru 
kanoników regularnych św. Augustyna na przed-
mieściu Lizbony. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w roku 1219. Zetknięcie się z duchowymi braćmi 
św. Franciszka z Asyżu, a potem z nim samym, 
spowodowało zmianę zakonu na franciszkański. 
Jako eremita przebywał w okolicy Forli, gdzie 
zagłębiał się w Pismo Święte, prowadząc też 
działalność duszpasterską i kaznodziejską. Sława 
jego kazań dotarła do brata Eliasza, następcy 
św. Franciszka, a ten ustanowił św. Antoniego 
generalnym kaznodzieją zakonu. Przyszły święty 
przemierzał odtąd miasta i wioski, nawołując do 
poprawy życia i do pokuty. Dar wymowy, niezwy-
kle obrazowy i plastyczny język oraz żarliwa wiara 
i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak 

— Powierzenie Rybnika opiece św. Antoniego było inicjatywą spontaniczną, 
związaną z 100. rocznicą poświęcenia kościoła pod wezwaniem świętego, 
podjętą zarówno przez środowisko duchownych, jak i władze samorządowe 
— powiedział prezydent Adam Fudali. — Chcieliśmy, by integrujący rybniczan 
kult świętego został formalnie usankcjonowany i potwierdzony, a rozwojowi 
cywilizacyjnemu miasta towarzyszyło duchowe oparcie, również dla przyszłych 
pokoleń. Może patron rzeczy zagubionych pozwoli nam lepiej odnajdywać cenne 
w życiu wartości, a kiedy trzeba upomni i pogrozi palcem? 

Święto Miasta, jakie od przyszłego roku chcemy w okolicy tej ważnej dla 
Rybnika daty obchodzić, będzie okazją do integrujących mieszkańców spotkań 
i zabaw oraz uhonorowania najbardziej zasłużonych z nich.         

Obie uchwały – zarówno ta o ogłoszeniu św. Antoniego patronem Rybnika, 
jak i ustanawiająca Święto Miasta zostały przez radnych podjęte jednogłośnie. 
To ważny dla nas wszystkich dzień! 

W stulecie poświęcenia kościoła św. Antoniego

Patronie nasz...
W tym ważnym dla Rybnika dniu opatrzność czuwała nad miastem – kiedy radni wzięli na ramiona 

figurę św. Antoniego Padewskiego, by w uroczystej procesji ponieść ją z Urzędu Miasta z powrotem 
do bazyliki, ustała właśnie wielka ulewa i zaświeciło słońce.



c.d. na stronie 6

Prof. Marek S. Szczepański: św. Antoni może 
się stać składnikiem budowania wspólnoto-
wości Rybnika.

c.d. na stronie 6
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wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół 
nie mógł pomieścić słuchaczy. Ok 1227 r. został wybrany prowincjałem 
Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał Kazania niedzielne, a później 
Kazania na święta. W roku 1228 papież Grzegorz IX, który o nim tak 
wiele słyszał, zaprosił go do Rzymu. Kazanie Antoniego wywarło na 
papieżu tak silne wrażenie, że nazwał go „Arką Testamentu”, poleca-
jąc, by wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali 
do Rzymu. 

W roku 1230 na kapitule generalnej św. Antoni z powodu wycieńcze-
nia i choroby zrzekł się urzędu prowincjała i udał się do Padwy. Opadając 
z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie w piątek 13 czerwca 
1231 roku zmarł w wieku zaledwie 36 lat. Pochowano go tymczasowo 
w kościółku Matki Bożej w Padwie, a jego pogrzeb stał się wielką mani-
festacją wiary. Po niecałym roku, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz 
IX zaliczył Antoniego w poczet świętych, a o tak szybkiej kanonizacji 
zadecydowały liczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na jego grobie. 

Świętemu przypisywany jest dar uzdrawiania, a nawet wskrzeszania 
umarłych, rzadki dar bilokacji czyli przebywania równocześnie w dwóch 
miejscach, dar proroctwa, czytania w sumieniach ludzkich itp. 

Dziś w miejscu grobu św. Antoniego wznosi się potężna bazylika, 
wystawiona w latach 1256-1310. Kult św. Antoniego rozszedł się po 
świecie chrześcijańskim lotem błyskawicy. Papież Grzegorz IX bullą 
Cum iudicat w 1233 roku wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki 
na 13 czerwca. 

W roku 1946 papież Pius XII ogłosił św. Antoniego z Padwy dok-
torem Kościoła. W 1981 roku z okazji 750 rocznicy śmierci, grób 
świętego nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. W tym samym roku, 
za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, profesor anatomii na uniwersy-
tecie w Padwie Virgilio Meneghelli z zespołem naukowym prowadził 
badania nad dobrze zachowanym szkieletem św. Antoniego. Okazało 
się, że święty miał ok. 190 cm wzrostu, pociągłą i „kanciastą” twarz, 

wości ludzi współcześnie w nim żyjących. Dziekuję 
za tę inicjatywę i jej realizację...

Sylwetkę świętego Antoniego Padewskiego 
przypomniał dyrektor Muzeum Bogdan Kloch, 
podkreślając, że uroczystość jest zwieńczeniem 
kilkuwiekowego kultu: — Nie wiemy w jaki spo-
sób licząca ok. 350 lat figurka świętego dostała się 
do Rybnika i niech to pozostanie bożą tajemnicą. 
Ważne, że św. Antoni ma wciąż w naszym mieście 
sprzymierzeńców — zakończył. 

Obecni wysłuchali też interesującego wykładu 
socjologa, prof. Marka S. Szczepańskiego dowo-
dzącego, że 776 lat po swojej śmierci, św. Antoni 
może się stać nowym, kolejnym elementem  wize-
runku miasta i składnikiem budowania tożsamości 
i wspólnotowości. Prof. Szczepański przedstawił 

również swoisty „dekalog” ele-
mentów z różnych obszarów życia 
społecznego tworzących wspólno-
tę, która jest naszym naturalnym 
środowiskiem i środkiem odniesie-
nia w różnych momentach życia. 
A zwracając się do radnych zaapelo-
wał o zadbanie, by dzień 13 czerwca 
utrwalił się pozytywnie w świadomości rybniczan, 
bo tylko wtedy będzie on funkcjonował prawidłowo 
jako element wspólnoty.

Wskazując na figurkę świętego zwrócił uwagę 
na trzymane przez niego atrybuty: w prawej ręce 
księgę, w lewej lilię, symbolizujące przynależność 
świętego do dwóch światów – nauki i duchowości. 

Setną rocznicę poświęcenia kościoła św. Antoniego upa-
miętnia ufundowany przez parafian Dzwon Miłosierdzia 
Bożego. 3,5–tonowy kolos, który znajdzie swoje miejsce 
w południowej wieży bazyliki, został odlany w ludwisarni 
nieopodal austriackiego Insbrucka. Nim 13 czerwca, przed 

frontem bazyliki, dzwon został poświęcony przez arcybisku-
pa Damiana Zimonia, wierni mogli go podziwiać z bliska 

wewnątrz świątyni. Na korpusie dzwonu widnieją daty i 
nazwa oraz wizerunek świątyni i papieża Jana Pawła II, 
który nadał jej rangę bazyliki mniejszej.

Na okoliczność ustanowienia św. Antoniego patronem 
Rybnika, miasto, przy wsparciu Muzeum (projekt  
na podstawie rysunku wykonanego przez 
Krzysztofa Dublewskiego), przygotowało 
limitowaną serię mosiężnego medalionu 
pamiątkowego o średnicy 3 cm, który 
otrzymali goście uroczystości w Urzędzie 
Miasta. Na awersie znajduje się wizerunek 
figury św. Antoniego opatrzony napisem 
„Święty Antoni Padewski patronem Rybnika”, 
zaś na rewersie współczesna tarcza herbowa 
Rybnika i napis „100 lat kościoła pw. św. Antoniego”.



ciemnobrązowe włosy i zęby w świetnym stanie. Natomiast na kościach 
kolanowych wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim 
klęczeniem. Przyczyną śmierci mogła być choroba nazywana „brzuszną 
puchliną”. W szkielecie brakowało jedynie kości lewego przedramienia 
z dłonią, które wraz z dolną szczęką i językiem są przechowywane gdzie 
indziej. Z tego wynika, że inne kości, czczone w różnych kościołach są 
nieautentyczne, gdyż nie należą do św. Antoniego.

W Polsce istnieje ok. 250 świątyń zbudowanych ku czci św. Antonie-
go, a trzy razy tyle parafii obchodzi dzień jego święta jako odpustowy. 
Nie ma chyba kościoła w Polsce bez jego ołtarza czy choćby figury. 
Osobliwością jest jedyna w świecie kaplica św. Antoniego wykuta w soli 
w Wieliczce, a także figura świętego rzeźbiona w konkrecji ołowianej 
w kościele w Dworkowicach pod Kielcami. 

W bazylice padewskiej, pośród dziewięciu gotyckich kaplic, jako 

czwarta w szeregu widnieje kaplica polska pod wezwaniem św. 
Stanisława Biskupa, a w niej pamiątkowe tablice i nagrobki sławnych 
Polaków, którzy studiowali w Padwie. Ma także święty w Polsce swoje 
sanktuaria, kiedyś bardzo licznie nawiedzane, jak np. w Warszawie, 
w Łagiewnikach koło Łodzi, w Radecznicy, w Lublinie, w Przeworsku, 
w Gołonogu (diecezja częstochowska) i w Koziegłówkach koło Zawier-
cia. W kościele św. Antoniego na Czerniakowie ściany świątyni zdobią 
freski przedstawiające życie św. Antoniego w kilkudziesięciu scenach.

 Z dniem św. Antoniego są związane w Polsce różne przysłowia, 
jak np. „Na św. Antoni pierwsza jagódka zapłoni”. W Polsce istnieje 
ponad 198 miejscowości, które wywodzą swoją nazwę od imienia św. 
Antoniego. 

Na podst. publikacji „Święci na każdy dzień” 
ks. Wincentego Zaleskiego SDB, Wyd. Salezjańskie, 

Warszawa 1998, opr. (r)

c.d. ze strony 5
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Przewodniczący Rady 
Miasta Tadeusz Gruszka 
odczytuje uchwały o usta-
nowieniu św. Antoniego 
patronem Rybnika i Świę-
cie Miasta.
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R a d n i ,  k t ó r y m 
p r z y p a d ł  z a s z c z y t 
niesienia f igury św. 
Antoniego w uroczystej 
procesj i :  Waldemar 
B r z ó z k a ,  H e n r y k 
Cebu la ,  Bron i s ł aw 
Drabiniok, Władysław 
H o r a b i k ,  M a r e k 
Krząkała, Piotr Kuczera, 
Ro m u a l d  N i e w e l t , 
Andrzej Oświecimski, 
Józef Piontek, Henryk 
Ryszka, Józef Skrzypiec, 
Henryk Wilk i Andrzej 
Wojaczek

Do przedstawicieli tychże dwóch światów prof. Szczepański zaliczył 
również Metropolitę Katowickiego, a obecnym wskazał ich nieprze-
mijające wartości.

 Gratulacje w imieniu społeczności partnerskiego miasta Dorsten 
przekazał jego były burmistrz Heinz Ritter życząc, by pod opieką 
św. Antoniego Rybnik nadal się dynamicznie rozwijał. Na zakończenie 
tej części uroczystości jej uczestnicy obejrzeli film ukazujący dzieje 
kościoła, a potem bazyliki pod wezwaniem św. Antoniego i rolę, jaką 
świątynia i jej patron pełnią wobec rybnickiej społeczności. 

Fanfary obwieściły chwilę, kiedy figurka na ramionach strażników 
miejskich opuściła budynek, przed którym zebrali się rybniczanie. Figurę 
patrona przejęli rybniccy radni i zmieniając się, ponieśli ją w procesji 
ulicą Zamkową, przez Rynek i dalej ulicami Sobieskiego i Powstańców 
do bazyliki. Czoło procesji stanowił krzyż niesiony przez kościelne służ-
by liturgiczne, za którymi podążała Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 
duchowieństwo, poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń, szkół, 

jednostek i instytucji miejskich, młodzież szkolna, uczestnicy uroczystości 
w Urzędzie Miasta i mieszkańcy Rybnika. Przed wejściem do bazyliki 
uczestnicy procesji oddali hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przed 
jego pomnikiem, a następnie arcybiskup Damian Zimoń poświęcił nowy, 
ufundowany przez parafian z okazji 100. rocznicy poświęcenia kościoła 
św. Antoniego, dzwon stojący u stóp świątyni. W czasie uroczystego 
nabożeństwa koncelebrowanego przez księdza arcybiskupa wspólnie 
z proboszczami rybnickich parafii, został odczytany oficjalny dekret waty-
kańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a jego 
tekst przekazany został prezydentowi miasta. W intencjach mszalnych 
wspomniano o wsparciu dla tych, którzy odpowiadają za miasto, modlono 
się też za mieszkańców, by za wstawiennictwem św. Antoniego znajdowali 
drogę do Boga, a także za budowniczych kościoła i wszystkich zmarłych 
parafian. Bogatą oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił chór „Bel 
Canto” z I LO pod dyrekcją Lidii Marszolik.

W homilii wygłoszonej z zabytkowej ambony, metropolita przybliżył 
sylwetkę patrona Rybnika, ...niezastąpionego pomocnika w sytuacji zgu-
by, wskazując m.in. na jego posługę słowa i charyzmat przepowiadania 
przyszłości. Nawiązał też do współczesności i młodych ludzi, którzy 
wyjeżdżają z kraju, by szukać godnego życia poza jego granicami, 
a także Europy, która potrzebuje chrześcijańskiego fundamentu oraz 
nas wszystkich, którzy, tak jak święty Antoni czy Sługa Boży ks. Fran-
ciszek Blachnicki, jesteśmy powołani do świętości, nawet w świeckim 
życiu. — Niech o tym przypomina rybniczanom ten nowy dzwon... 
— zakończył arcypasterz.



Niesiona przez miejskich strażników figura  
św. Antoniego opuszcza Urząd Miasta.   Zdjęcia: r
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Tak scharakteryzował specyfikę kultu św. Antoniego 
wśród polskiego ludu poeta Jan Lechoń:

Ty masz wysoko oczy,
Tam gdzie śpiewa skowronek. 
Więc widzisz, gdzie się toczy
Zagubiony pierścionek.
A że masz w ręku maleńkiego Chrystusa,
Dojrzysz, kto kona w lęku
I skąd czyha pokusa.
Twój brunatny samodział
Widzę. Idziesz po niebie.
Popatrz, gdziem się zapodział,
Bo zgubiłem sam siebie.
Niech się święci chwała Twoja,
Niech się znajdzie zguba moja. Amen.

Do obchodów 100–lecia swego kościoła, parafia św. Antoniego przy-
gotowywała się już od dawna, choćby poprzez uczestnictwo wiernych 
w misjach. Zakończono je 10 czerwca uroczystym nabożeństwem 
i wykonaniem w murach bazyliki oratorium o Miłosierdziu Bożym, 
kompozycji Zb. Małkowicza powstałej na okoliczność kanonizacji św. 
Faustyny. Utwór ten po raz pierwszy wierni usłyszeli w sanktuarium 
w Łagiewnikach. W Rybniku oratorium wykonane zostało siłami 
kwartetów smyczkowych Filharmonii Zabrzańskiej i Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Rybniku oraz szkolnego chóru „Sonus i chóru 
„Rezonans Con Tutti”. 

Tegoroczne obchody święta patronalnego czyli tradycyjnego odpustu 
miały miejsce w niedzielę 17 czerwca. Główne rocznicowe nabożeń-
stwo celebrował ks. biskup Józef Kupny wraz z księżmi z rybnickich 
parafii i kapłanami, kiedyś z tą świątynią związanymi. Homilię wygłosił 
ks. Jerzy Szymik, nawiązując do kazań, wygłoszonych po polsku i nie-
miecku, w dniu poświęcenia kościoła, przed stu laty. Odbyła się też 
tradycyjna procesja z figurą św. Antoniego.  

Pamiątką jubileuszu jest płaskorzeźba z brązu z wizerunkiem kościoła 
i figury  św. Antoniego, którą można zamówić w zakrystii. (r)

Tekst dekretu w oryginale, 
poniżej – tłumaczenie:

Duchowni i wierni miasta Rybnik otaczali  
i nadal otaczają szczególnym i trwałym kultem 
świętego Antoniego z Padwy, prezbitera i dok-
tora Kościoła, który pełniąc bardzo owocnie 
zadanie głoszenia Ewangelii, wielu przywiódł 
do Boga.

Dlatego Jego Ekscelencja Damian Zimoń, 
Arcybiskup Katowicki, podejmując powszech-
nie wyrażane prośby, poparte przez władzę 
cywilną, zatwierdził zgodnie z wymogami prawa 
wybór świętego Antoniego z Padwy na Patrona 
wyżej wymienionego miasta.

On też, pismem z dnia 21 marca 2006 r. 
usilnie prosi, aby ten wybór i wyrażona zgoda 
zostały zatwierdzone, zgodnie z normami  
o ustanawianiu patronów i postanowieniem  
instrukcji „O zatwierdzaniu kalendarzy partyku-
larnych oraz oficjów i mszy własnych”, nr 30.

Z kolei Kongregacja Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów mocą uprawnień otrzyma-
nych od Ojca Świętego Benedykta XVI, roz-
ważywszy przedstawione racje i stwierdziwszy, 
że wybór i aprobata zostały dokonane zgodnie 
z wymogami prawa, przychyliła się do prośby 
i zatwierdza

ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY, 
PREZBITERA

Jako
PATRONA MIASTA RYBNIK

Decyzja ta jest ważna niezależnie od wszel-
kich przeciwnych postanowień.

Wydano w Kongregacji ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów, dnia 11 maja 2006 r.

(+ Fracicuscus Kard. Arinze)
                  Prefekt

(+ Albertus Malcolm Ranjith)
                                Arcybiskup Sekretarz



Obecność figury św. Antoniego w Urzędzie Miasta była okazją do pamiątkowego zdjęcia radnych i innych 
uczestników uroczystości.
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W obchody 100-lecia kościoła włą-
czyło się rybnickie Muzeum, publikując jego 
monografię, której fragmenty można było od stycznia br. 
znaleźć również na naszych łamach. Ponadto muzealną pamiątką 
uroczystości jest wydany folder z najważniejszymi informacjami o obchodzącym 
jubileusz kościele oraz wybity tradycyjną, ręczną metodą medalik z wizerunkiem figurki 
św. Antoniego z jednej oraz z herbem z 1660 r. z drugiej strony.

Do rybniczan trafiła składanka z wizerunkiem św. Antoniego i kościoła, fragmentem 
pieśni „Bądź pozdrowiony cudowny patronie…” i wklejonym medalikiem.  

Na zlecenie miasta powstał film o historii oraz czasach współczesnych kościoła i jego 
roli dla miasta, zrealizowany przez studio Video–Art z komentarzem Janusza Rzymanka. 
Podobnie jak inne materiały związane z rocznicą i uroczystościami, film można obejrzeć 
na stronie internetowej miasta www.rybnik.pl, przygotowywanej przez Wydział Infor-
macji i Promocji UM. 

Zapraszamy również na str. 42, gdzie publikujemy ostatni odcinek cyklu o kościele 
św. Antoniego. Na stronie 45 – unikalne, archiwalne zdjęcie świątyni.

•   •   •
Do obchodów dołączyli się również ucznio-

wie klas IV–VI Szkoły Podstawowej nr 5 
w Rybniku, uczestnicząc w pisemnym kokursie 
wiedzy o św. Antonim i kościele pod jego we-
zwaniem pt. „Zostań ekspertem stuletniej świąty-
ni”. Całość zorganizowała katechetka Patrycja 
Zoremba. Rozwiązanie konkursu i wręczenie 
nagród odbyło się dokładnie 13 czerwca 2007 r. 
Na uroczystość rozdania przybył Bogdan Kloch 
i Aleksandra Grabiec – autorzy monografii 
rybnickiej bazyliki, a główną nagrodą była 
ta właśnie książka z autografami. Dyrektor 
Muzeum wręczył zwycięzcom okolicznościowe 
foldery i pamiątkowe medale.

W przekazanym przez b. burmistrza part-
nerskiego Dorsten Heinza Rittera na ręce 
prezydenta Adama Fudalego liście (powyżej), 
burmistrz Lambert Lütkenhorst zapewnia, 
że w dniu przyjęcia patronatu św. Antoniego 
będzie myślami w Rybniku, z którym Dorsten 
ma znakomite kontakty przyjacielskie. Z punk-
tu widzenia Niemiec, gdzie „(…) obserwujemy 
raczej wzrastające oddalanie od wiary katolickiej 
(…), patronat średniowiecznego świętego nad 
nowoczesnym miastem jest, jak pisze burmistrz 
partnerskiego Dorsten, „…niesamowite” 
i świadczy o odwadze oraz przywiązaniu do 
tradycji. W imieniu mieszkańców Dorsten bur-
mistrz pozdrawia i podziela radość rybniczan. 

Nocna panorama Rybnika 
z podświetloną bazyliką w centrum. 

Zdj.: eszg



Porządek (nie) w porządku?
Już na wstępie opozycja wyraziła swoją 

dezaprobatę dla zmian w porządku sesji. 
Radni PO i przedstawiciel Inicjatywy Obywa-
telskiej „Nasz Rybnik” zagłosowali przeciwko 
wprowadzeniu pod obrady projektu w sprawie 
zmiany na stanowisku przewodniczącego Komi-
sji Oświaty, Kultury i Sportu, zaproponowanej 
przez wiceprzewodniczącego RM Romualda 
Niewelta (BSR). Siedmiu radnych nie poparło 
propozycji uzupełnienia składów osobowych po-
zostałych komisji RM, które zgłosił debiutujący 
w roli przewodniczącego RM Tadeusz Gruszka 
(PiS). Jednak decyzją większości zostały one 
przyjęte, podobnie jak kolejne uchwały, które do 
porządku wprowadzili szef Komisji Rewizyjnej 
Józef Skrzypiec (BSR) i prezydent Adam Fudali, 
który przedstawił też ...

   

Garść informacji z Rybnika  
A rozpoczął od międzynarodowych kon-

taktów miasta – podpisania umowy part-
nerskiej z ukraińskim Barem, Dni Rybnika 
w niemieckim Dorsten i Dni Francuskich, 
jakie w czerwcu zaplanowano w naszym 
mieście (więcej wewnątrz numeru). Nawiązał 
też do przyjętej na ostatniej sesji koncepcji 
włączenia Stadionu Śląskiego na listę obiektów, 
na których mogą rozgrywać się mecze w ramach 
Euro 2012 i zarekomendowania MOSiR w 
Kamieniu jako zaplecza sportowego tej impre-
zy. Zobowiązany przez radnych do podjęcia 
w tej sprawie konkretnych działań, prezydent 
wysłał stosowne pisma do premiera, minister 
rozwoju regionalnego, marszałka województwa 
i wojewody, a Rybnik został zobligowany do 
wypełnienia specjalnej ankiety i opisania bazy 
sportowej z wyszczególnieniem zmian, jakie 
należałoby wykonać, by nasze miasto i ośrodek 
w Kamieniu mogły znaleźć się na futbolowej 
mapie Euro. 

Prezydent poinformował też o obrocie nieru-
chomościami w I kwartale 2007 r. (w sumie mia-
sto nabyło nieruchomości za kwotę 320.251,01zł) 
oraz o sprzedanych w tym okresie kolejnych 70 
mieszkaniach komunalnych (szczególnym zain-
teresowaniem cieszyły się lokale m.in. przy ul. 
Zielonej, Raciborskiej, Kadetów, Kościuszki, 
Kilińskiego i Komuny Paryskiej). A. Fudali 
zapowiedział też, że po zakończeniu robót na 
wiadukcie przy ul. Wodzisławskiej rozpoczną 

się odbiory techniczne, do których uprawnione 
są inspekcje państwowe. Planuje się, że wiadukt 
powinien być przejezdny pod koniec czerwca 
(stało się to kilka dni wcześniej – przyp. red.). 
Ze słów prezydenta wynika też, że jak co roku, 
rozpoczynające się wakacje pracowicie spędzą 
przedstawiciele firm budowlanych; tradycyjnie 
już w tym okresie w miejskich placówkach oświa-
towych prowadzone będą remonty.  

Czerwcowe świętowanie
Sekretarz miasta Daniela Lampert przed-

stawiła radnym propozycję ustanowienia 
Święta Miasta. Tego dnia uhonorowane 
zostaną osoby, instytucje i organizacje, które 
poprzez swoją działalność gospodarczą, spo-
łeczną, kulturalną i sportową, a także twórczość 
literacką, artystyczną i naukową przyczyniają się 
do promocji i rozwoju miasta. Po raz pierwszy 
Rybnik świętował 13 czerwca, kiedy to oficjalnie 
ogłoszono świętego Antoniego Padewskiego 
patronem naszego miasta. 

Jak zapowiedziała D. Lampert, obchody 
święta umożliwią organizację wielu przedsię-
wzięć kulturalnych i sportowych, a terminarz i 
program imprez towarzyszących co roku ustalał 
będzie prezydent. Jacek Piecha (PO), który 
podkreślał, że pomysłu nie neguje, pytał o cel 
podejmowanej uchwały, a D. Lampert wyjaśnia-
ła, że Rybnik nie jest wyjątkiem – wiele innych 
miast obchodzi podobne święta, a impreza 
winna być związana z jakąś ważną dla Rybnika 
datą historyczną. Adam Fudali: — To promocja 
miasta, ale i prestiż dla zasłużonych osób, które w 
tym szczególnym dniu zostaną uhonorowane. 

Warto zauważyć, że święto Rybnika nie 
zawsze obchodzone będzie 13 czerwca; aby w 
świętowaniu uczestniczyło jak najwięcej osób, 
dzień ten planowany będzie zwykle w czasie 
wolnym od pracy, jednak w okolicach tej daty. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Budżetowe zmiany
Tradycyjnie już radni wprowadzili zmiany 

do budżetu miasta na 2007 rok; najważniej-
sze bierzemy pod lupę. Do dochodów wprowa-
dzono kwotę 189.572,56 zł wpłaconą przez PZU 
tytułem realizacji przez miasto gwarancji zwrotu 
zaliczki (kwota główna, odsetki, koszty postę-
powania) w związku z upadłością firmy PRInż 
i odstąpieniem przez miasto od kontraktu z tą 

firmą na budowę kanalizacji sanitarnej w Orze-
powicach i Zebrzydowicach. Ponadto w związku 
z odstąpieniem od tego kontraktu oraz roszcze-
niami wobec wykonawców, Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe przekazało miastu z tytułu 
gwarancji wykonania kwotę 3.244.686,46, z 
której do dochodów wprowadzono 2.617.595,44 
zł. Różnica zainteresowała radnego PO Marka 
Krząkałę, a referujący uchwałę skarbnik miasta 
Bogusław Paszenda wyjaśniał, że nie jest znany 
dokładny termin przekazania decyzji, co do 
przeznaczenia pozostałych środków: — Z pew-
nością „nie wyparują”, a radni będą pierwszymi, 
którzy dowiedzą się o ich przeznaczeniu.  

W uchwale czytamy też, że miasto nie uzy-
skało dofinansowania ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, więc z dochodów 
wykreślono ponad 3.000.000 zł. Jednak remon-
ty boisk przy G nr 3 i nr 10, SP nr 5 oraz przy 
stadionie miejskim na ul. Gliwickiej, a także 
przebudowa boiska w Radziejowie i zaplecza 
stadionu w Niedobczycach, zostaną sfinansowa-
ne ze środków własnych. Radni zdecydowali też 
o przeznaczeniu 32.000 zł na zakup materiałów 
budowlanych do budowy boksów na stadionie 
mini – żużla MKMŻ Rybki w Chwałowicach 
oraz wprowadzili zmiany w planach przychodów 
i wydatków oświatowych zakładów budżeto-
wych, a także w wieloletnich programach inwe-
stycyjnych Wydziału Infrastruktury Miejskiej i 
Inwestycji. Jedna z nich dotyczyła zwiększenia 
wartości kosztorysowej (do kwoty 4.200.000 
zł) oraz nakładów w 2007 r. (do 600.000 zł) na 
modernizację hali widowiskowo – sportowej w 
Boguszowicach. Powodem są wymogi, jakie sta-
wia Polska Liga Koszykówki Kobiet, w związku 
z awansem rybnickich koszykarek do ekstraligi. 
M. Krząkała zastanawiał się, czy remont uda 
się zakończyć przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego, a wiceprezydent Michał Śmigielski 
wyjaśniał, że ruszyła już procedura wyłonienia 
wykonawcy prac, których termin zakończenia 
zaplanowano na koniec sierpnia tak, by dru-
żyna mogła zagrać w obiekcie z powiększoną 
widownią, wymienionym parkietem i tablicami 
świetlnymi, na których, miejmy nadzieję, wynik 
zawsze będzie pozytywny dla „naszych”. Przy 
okazji zmian w WPI, Henryk Ryszka (BSR) 
pytał o termin likwidacji azbestu w rybnickich 
szkołach (każdy budynek podlega odrębnym 
procedurom przetargowym) oraz o budowę 
hali na targowisku, a M. Śmigielski wyjaśniał, że 
jej powstanie zależy od kilku czynników, m.in. 
od współfinansowania UE i wkładu własnego, 
który muszą wnieść kupcy, a którego wysokość 
nie została jeszcze dokładnie określona ze 
względu na niedokończoną dokumentację. Bro-
nisław Drabiniok (PO) dowiedział się, że środki 
przedstawione w jednym z załączników dotyczą 
wydatków na dotacje dla osób fizycznych na 
inwestycje ekologiczne (m.in. wymianę źródeł 
ciepła). Na inne zmiany w planie Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 9

Opozycja tak, ale...
Nie było trudno przewidzieć, że małżeństwo z rozsądku zawarte 

pomiędzy BSR–em i PiS–em jeszcze nieraz będzie przedmiotem 
gorącej dyskusji. Na kolejne komentarze nie trzeba było długo czekać 
– okazją było odwołanie szefa branżowej komisji RM, ostatniej, której 
przewodniczył radny z PO...   

Sesja Rady Miasta 23 maja

c.d. na stronie 10
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Wodnej zwrócił uwagę radny Piotr Kuczera 
(PO), który dopytywał o szczegóły dotyczące 
rezygnacji z budowy ściany wspinaczkowej przy 
OSP w Golejowie, zagospodarowania terenów 
rekreacyjno–sportowych przy Gimnazjum nr 
4 oraz pielęgnacji drzewostanu na terenach 
obiektów użyteczności publicznej. Do tematu 
rezygnacji z budowy ściany wspinaczkowej na-
wiązał też Andrzej Wojaczek (PiS). — Ściany 
wspinaczkowej w Golejowie nie było. Stała tam 
wieża, która służyła do suszenia węży strażackich. 
Jednak należy ją przestawić, bo w miejscu, w któ-
rym stała, grunt jest płynny i fundamenty straciły 
stabilność. Trzeba szukać nowej lokalizacji — wy-
jaśniał M. Śmigielski. Uchwałę zmieniającą 
budżet przyjęto jednogłośnie.

Oświatowe porządki
Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn 

przedstawiła dwie uchwały, które radni 
przyjęli jednogłośnie i bezdyskusyjnie. 
Pierwsza dotyczyła zmiany regulaminu okre-
ślającego na 2007 rok wysokość i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
miasto. Jak wyjaśniła wiceprezydent, zmiana ma 
na celu doprecyzowanie zasad uwzględniania 
dodatku motywacyjnego w podstawie wymiaru 
zasiłku chorobowego po to, by uzyskać zgodność 
z praktyką stosowaną w placówkach. — Idzie 
o doprecyzowanie czegoś, co jest powszechnie 
stosowane. Sposób obliczania był przyjęty, ale 
brakowało precyzyjnego zapisu, co z dodatkiem 
motywacyjnym, gdy nauczyciel jest na L–4 — wy-
jaśniała J. Kryszczyszyn. 

Druga z uchwał dotyczyła najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego dla Miejskiego Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych, które w pierw-
szej kategorii zaszeregowania ustalono na kwotę 
650 zł, a wartość jednego punktu – na 6,50 zł. 

Porozumienie się porozumiało ...
W myśl hasła „nic o nas bez nas”, nie-

obecny na poprzedniej sesji szef Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Grzegorz Juzek 
(PO) nie został wówczas odwołany z peł-
nionej funkcji. W kolejnym posiedzeniu 
już uczestniczył... Uchwałę w sprawie jego 
odwołania R. Niewelt motywował zmianami po-
litycznymi, które doprowadziły do porozumienia 
pomiędzy BSR–em i PiS–em, a które są wolą 17 
radnych: — To nowe rozdanie — komentował 
wiceprzewodniczący RM mówiąc, że to decyzja 
polityczna, co dla J. Piechy było potwierdzeniem 
tezy o „skoku na stanowiska”. Z kolei Stanisław 
Stajer (IO „Nasz Rybnik”) przypomniał R. Nie-
weltowi jego powyborcze wyliczenia na temat 

proporcji w RM, na podstawie których ilość 
uzyskanych głosów miała znaleźć odzwierciedle-
nie w komisjach. Tymczasem teraz, jak mówił St. 
Stajer, radni pozbyli się skrupułów. Wiceprze-
wodniczący RM wyjaśniał, że porozumienie 
dla Rybnika stworzyła większość i ona właśnie, 
w demokratyczny sposób decyduje o podziale 
stanowisk. Z wypowiedzią nie zgodzili się J. 
Piecha, mówiąc o hipokryzji, St. Stajer, który 
taką demokrację nazwał „białoruską”, a Fran-
ciszek Kurpanik (PO) demokracją „totalitarną”: 
— Nie próbujecie nawet uzasadniać wniosków o 
odwołanie; nie o takiej demokracji marzymy! T. 
Gruszka prosił o elegancję wypowiedzi, a Fr. 
Kurpanik zastanawiał się, jak w obecnej sytuacji 
wyborcy ocenią hasło BSR-u z kampanii „Dość 
politycznych gier”. — Wyborcy ocenią nas pod 
koniec kadencji, „po uczynkach” — odpowiadał 
A. Fudali. — Grupa 17 radnych chce wziąć od-
powiedzialność za miasto i to cieszy. Pozostała 
mniejszość jest opozycją destrukcyjną, która takiej 
odpowiedzialności brać nie chce, czego dowodem 
są ostatnie materiały prasowe. Ta grupa wybrała 
stanowisko „im gorzej tym lepiej”. J. Piecha pytał 
czy radni wezmą też odpowiedzialność za niepo-
wodzenie kanalizacji, a prezydent zapewniał, że 
„...wezmą odpowiedzialność za sukces, a wy bę-
dziecie określani mianem hamulcowych”. Opinia 
prezydenta wywołała sprzeciw PO. M. Krząkała 
przekonywał, że mądrość polega na słuchaniu 
również głosów krytycznych, a P. Kuczera, że 
nie są opozycją destrukcyjną, bo jak obrazowo 
przedstawiał „...lokomotywa oprócz kotła i pary, 
ma też hamulce. I taka jest rola opozycji, która 
ma swoje zdanie”. J. Piecha przypomniał, że 
nazywani teraz opozycją destrukcyjną, nie byli 
tak postrzegani, kiedy uchwalali wyższe stawki 
podatków: — To z nami uchwalił pan wyższe 
podatki, nie z PiS–em, więc ten zarzut nas nie 
dotyczy i oczekujemy przeprosin. Benedykt Koło-
dziejczyk (PO) dodał, że brak jest dowodów na 
destrukcyjne działanie PO. Przeciwnie – klub już 
nieraz udowodnił swoje poparcie dla poszcze-
gólnych uchwał, jak choćby w sprawie zmian w 
omawianym wcześniej budżecie. — Działania 
medialne podejmowane przez opozycję szkodzą 
miastu, jego prestiżowi i przyszłym inwestycjom, a 
Rybnik to znak firmowy. Zważcie na informacje, 
które przekazujecie mediom, by były prawdziwe 
— mówił prezydent. — Proszę o opozycję mądrą 
i rozważną, bo taka jest potrzebna. T. Gruszka 
po raz kolejny tego wieczora zwrócił uwagę, by 
radni pamiętali czego dotyczy omawiany projekt 
uchwały, a Fr. Kurpanik dowodził, że poprzedni 
układ w RM był zdrowy dla miasta, jednak nie 
dla prezydenta, który teraz będzie mógł „spać 
spokojnie”: — To co się stało jest dowodem na to, 
że PiS jest żądny władzy, zarówno w Warszawie, 
jak i w samorządach. Stołki wzięły górę nad roz-
sądkiem. Z PO zawsze można było się dogadać 
jeżeli idzie o uchwały dobre dla miasta. Opozycja 
pokazuje błędy, to nasz obowiązek, więc proszę 
nas za to nie karcić. 

Do tematu kanalizacji powrócił H. Rysz-

ka dowodząc, że nie ma tego złego..., czego 
przykładem jest Popielów i Radziejów oraz 
... Niedobczyce, gdzie jak mówił radny, wyre-
montowano 15 dróg, które nigdy nie wyglądały 
tak jak teraz. Przypomniał też o karach, jakie 
czekałyby miasto, gdyby kanalizacji nie wy-
budowano. M. Krząkała zapewnił, że nikt nie 
kwestionuje zasadności tej inwestycji, J. Piecha 
wyraził obawy o ewentualny zwrot środków 
unijnych na ten cel, a St. Stajer uznał argument 
H. Ryszki za nietrafiony, gdyż miasto i tak nie 
będzie w pełni skanalizowane; przypomniał też, 
że nigdy nie był przeciwnikiem kanalizacji; prze-
ciwnie, zachęcał do objęcia inwestycją również 
Kłokocina. W dalszej części dyskusji R. Niewelt 
mówił o odbieranych przed sesją absolutoryjną 
sygnałach, które pozwoliły przypuszczać, że 
prezydent może absolutorium nie otrzymać, a 
to zaszkodziłoby miastu. Informacja poszłaby 
w Polskę mimo, iż jak mówił wiceprzewod-
niczący RM, budżet za 2006 r. wykonany był 
„śpiewająco”: — To byłoby nieodpowiedzialne 
— przekonywał R. Niewelt, dowodząc, że górę 
wzięłyby polityczne, a nie racjonalne przesłanki. 
— Potrzebujemy odpowiedzialnych partnerów, 
dziękujemy PiS-owi i liczymy na konstruktywną 
opozycję. Przypomniał też, że nie ma mowy o 
marginalizacji opozycji, gdyż Markowi Krząkale 
zaproponowano przewodniczenie Komisji Re-
wizyjnej, jednak PO rękawicy nie podjęło. (W 
„wolnych głosach i wnioskach” M. Krząkała wy-
jaśniał, że propozycji nie przyjął, bo członkiem 
tej komisji jest J. Piecha i to on mógłby pełnić 
funkcję przewodniczącego).

Uwagi odnośnie merytorycznego prowadze-
nia dyskusji nie przynosiły rezultatu, dlatego 
Kazimierz Salamon (BSR) zgłosił wniosek o 
jej zamknięcie, mimo iż swoją opinię chciało 
jeszcze przedstawić 6 osób, w tym szef komisji, o 
którą toczyła się batalia. — Odeszliśmy od sedna 
sprawy, a radni czynią podsumowania, jakby koń-
czyli kadencję, a to nie pora ani miejsce na takie 
rozliczenia — tłumaczył swoją decyzję radny K. 
Salamon, jednak jego wniosek wywołał kolejną 
dyskusję. J. Piecha przekonywał, że każdy ma 
prawo zabrać głos, dowodził, że naruszane są 
zasady równości i o opinię zwrócił się do radcy 
prawnego. Łucja Pierchała wyjaśniła, że wniosek 
formalny może dotyczyć wielu kwestii, w tym 
zakończenia dyskusji, więc przewodniczący ma 
prawo go przegłosować w momencie zgłoszenia, 
niekoniecznie po wyczerpaniu listy mówców. J. 
Piecha apelował jednak o prawo wypowiedzi dla 
pozostałych radnych, których merytoryczność 
miałby nadzorować przewodniczący RM T. 
Gruszka. K. Salamon zwrócił uwagę, że należy 
kierować się logiką – jaki sens będzie miał 
wniosek o zakończenie dyskusji, kiedy już nikt z 
radnych nie będzie chciał zabierać głosu? — Jest 
on potrzebny, gdy dyskusja idzie w złym kierunku 
— argumentował. Wniosek poddano więc pod 
głosowanie, a propozycję przerwania dyskusji 
przyjęto przy 7 głosach przeciwnych. 

Następnie decyzją 16 radnych z funkcji prze-
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wodniczącego odwołano G. Juzka, a nowym 
kandydatem na to stanowisko został, zgłoszony 
przez A. Wojaczka, nieobecny na sesji Stanisław 
Jaszczuk (PiS), który swoją chęć objęcia stano-
wiska przedstawił w oświadczeniu pisemnym. 
Ta forma wzbudziła kolejne wątpliwości rad-
nego Piechy, dla którego czas od podpisania 
oświadczenia do momentu głosowania może 
być wystarczający do ... zmiany woli. Radca 
prawny Ł. Pierchała obiekcje radnego PO 
uznała za „... głęboko filozoficzne”, zapewniając,  
że oświadczenie można złożyć ustnie lub pisem-
nie i domniemywanie, że radny Jaszczuk mógł  
w tym czasie zmienić zdanie, jest nieuzasadnio-
ne. Kandydata na stanowisko przewodniczącego 
zgłosiło też PO, a był nim odwołany chwilę 
wcześniej G. Juzek, który jednak nie zgodził się 
na kandydowanie ze względu na polityczną wolę 
większości i podziękował pozostałym członkom 
komisji za dotychczasową pracę. Kandydaturę 
St. Jaszczuka poparło 16 osób, przeciw było 7.    

Zmiana w Komisji Oświaty..., nie była 
ostatnią...  

Roszad ciąg dalszy 
Dokonano też zmian w pozostałych 

komisjach RM. I tak chęć pracy w Komisji 
Gospodarki Komunalnej zgłosił St. Stajer, 
a Komisję Oświaty, Kultury i Sportu opuścił 
Henryk Wilk (BSR), który zrezygnował też  
z pracy w Komisji Samorządu i Bezpieczeń-
stwa. Z kolei Władysław Horabik (BSR) nie 
będzie już uczestniczył w posiedzeniach Komisji 
Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa, 
której szeregi zasilił Waldemar Brzózka (PiS).  
W Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowe-
go pracę zakończył Jan Mura (BSR), a w Ko-
misji Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej – Henryk Cebula (PiS). Akces do 
tej ostatniej zgłosili natomiast radni PiS-u Jerzy 
Lazar i Stanisław Jaszczuk.        

Ławnicy do ław
Radni zdecydowali o powołaniu zespołu, 

który zajmie się przygotowaniem wyboru 
ławników Sądu Rejonowego w Rybniku  
i Sądu Okręgowego w Gliwicach. Jak wyjaśnił 
przewodniczący T. Gruszka, kadencja ławników 
rozpocznie się 1 stycznia przyszłego roku, a RM 
winna wyznaczyć 24 ławników do orzekania  
w Sądzie Okręgowym, w tym sześciu do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  
i ubezpieczeń społecznych. Z kolei do orzekania 
w Sądzie Rejonowym należy wybrać 133 ławni-
ków, w tym do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 30. 
W zespole, do którego zadań należeć będzie 
przedstawienie Radzie Miasta list kandydatów, 
opinii na ich temat i zapewnienie przepro-
wadzenia terminowych wyborów, znaleźli się 
wiceprzewodniczący RM Józef Cyran (BSR), 
Henryk Ryszka, Władysław Horabik, Stanisław 
Jaszczuk, Andrzej Wojaczek, Piotr Kuczera  

i Bronisław Drabiniok, a uchwałę przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym. 

Na „tak” i „nie”
Radni zapoznali się również ze skargami 

na działalność prezydenta miasta, a Ko-
misja Rewizyjna, która je rozpatrywała, 
wydała dwie różne opinie. I tak, po zapozna-
niu się ze szczegółami skargi państwa Jurenko, 
której powodem miało być „zaniedbywanie  
i nienależyte wykonywanie zadań oraz prze-
wlekłe i biurokratyczne załatwienie wniosku 
z 2002 r. w sprawie prac na ul. Skowronków”, 
postanowiła uznać ją za bezzasadną. Również 
radni zgodzili się z tym stanowiskiem, czemu 
dali wyraz w głosowaniu. Przy jednym głosie 
wstrzymującym się przyjęto też drugą uchwałę, 
ale tym razem Komisja Rewizyjna uznała skargi 
obecnego radnego B. Kołodziejczyka za za-
sadne. Dotyczyły one wniosków o utwardzenie  
i zniwelowanie nierówności drogi bocznej  
od ul. Walecznych, a skarżącemu nie udzielono 
w terminie odpowiedzi na te wnioski. W swoim 
stanowisku Komisja Rewizyjna zobowiązała 
więc prezydenta do udzielenia odpowiedzi i 
rozważenia możliwości załatwienia sprawy. Szef 
komisji J. Skrzypiec wyjaśnił ponadto, że pismo  
M. Śmigielskiego skierowane do Rybnickich 
Służb Komunalnych zlecające niwelację nie-
równości powstałych na tej drodze w okresie 
zimowym, powinno trafić też do wnioskodawcy, 
ale i tak nie zastąpiłoby ono odpowiedzi skarżą-
cemu, której udzielić należało.  

Podział nieruchomości
Z wykorzystaniem prezentacji multi-

medialnej M. Śmigielski omówił uchwałę 
dotyczącą nabycia, zbycia, oddania w użyt-
kowanie i wydzierżawienia nieruchomości. 
Najwięcej emocji wzbudziło nabycie od osób 
fizycznych kilku nieruchomości niezabudowa-
nych z przeznaczeniem pod budowę Obwodnicy 
Północnej etap III, na odcinku łączącym ulice 
Budowlanych, Storczyków i Rudzką. Przy tej 
okazji radny Fr. Kurpanik przywołał bowiem 
protest mieszkańców Orzepowic w sprawie 
przebiegu tej drogi, zaskarżonego w sądzie: 
— Nie możemy przejść obok tego spokojnie  
i cicho — mówił powołując się na ilość uwag 
wniesionych ostatnio przez mieszkańców  
do studium zagospodarowania przestrzennego, 
a M. Śmigielski wyjaśniał: — Dokonaliśmy 
zmian w studium w pewnych fragmentach mia-
sta, jednak procedura wymaga wyłożenia całego 
planu miasta. I niezależnie od tego czy wprowadza 
się jedną zmianę czy sto i czy dotyczy to drobnego 
fragmentu miasta czy zmian na obszarze wie-
lokilometrowym, wyłożyć trzeba całe studium. 
Tymczasem zmiany, które wprowadziliśmy, nie 
dotyczyły Orzepowic, gdyż plan związany z prze-
biegiem dróg przez Orzepowice został już przez 
Radę Miasta przyjęty i obowiązuje. Według tego 

planu wykonano projekty techniczne i zgodnie  
z podziałami geodezyjnymi następuje właśnie 
realizacja wykupów. Fr. Kurpanik nie krył 
oburzenia, że uwagi, które zgłosili mieszkańcy 
Orzepowic, nie mogły być wzięte pod uwagę: 
— Dlaczego im tego wyraźnie nie wyjaśniono. 
Mieszkańców oszukano! — To tendencyjne 
— odpowiadał M. Śmigielski, a radny PO zasta-
nawiał się jeszcze, co będzie, jeżeli sąd przyzna 
rację mieszkańcom Orzepowic. Wiceprezydent 
wyjaśniał, że plan jest obowiązujący, został 
przyjęty i funkcjonuje, a tereny, o których mowa, 
dotyczą własności osób, które zapoznały się  
z wyceną, wyraziły zgodę na podziały geodezyjne 
i na sprzedaż swojego gruntu. Aby więc móc 
spisać akt notarialny potrzebna jest uchwała 
RM. M. Śmigielski tłumaczył ponadto, że do 
tej pory nie zdarzyło się, by na przebiegu tej 
obwodnicy trzeba było skorzystać z tzw. „spec 
– ustawy” (ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych), która dopuszcza możliwość 
wydania decyzji lokalizacyjnej pod drogę, wej-
ścia w teren i wykonania tej drogi, podczas gdy 
postępowanie o odszkodowanie toczy się wła-
snym, bocznym torem. Radny Michał Chmie-
liński (BSR), a później przewodniczący RM 
apelowali, by dyskusja dotyczyła omawianych 
nieruchomości, a B. Drabiniok poruszył temat 
cen, jakie za m2 działki oferuje miasto; pytał też 
o oferty zamiany nieruchomości. M. Śmigielski 
wyjaśniał, że w przypadku kupna czy sprzedaży 
gruntu miasto jest zobowiązane każdorazowo 
do zlecenia wyceny nieruchomości przez rze-
czoznawcę majątkowego, który wybierany jest 
w drodze przetargu. To on wycenia konkretną 
nieruchomość. Jeżeli zaś idzie o zamianę nieru-
chomości, również konieczna jest wycena przez 
rzeczoznawcę: — W przypadku zamiany dwóch 
działek objętych wyceną należy dokonać rozli-
czenia i dopłacić różnicę wartości — tłumaczył  
M. Śmigielski, który poinformował też, że miasto 
otrzymało udział w spadku po osobie, która nie 
posiadała ustawowych spadkobierców. Rzecz 
dotyczy mieszkania wymagającego kapitalnego 
remontu, w budynku przy ul. Dworek 20, który 
również znajduje się w nienajlepszym stanie i 
wymaga sporych nakładów finansowych. Radni 
zgodzili się z decyzją o bezprzetargowym zbyciu 
udziału (11/20) w tej nieruchomości na rzecz 
jej współwłaściciela. Wyrażono też zgodę na 
bezprzetargowe zbycie nieruchomości zabudo-
wanych garażami przy ul. Pukowca w Chwało-
wicach na rzecz osób, które dzierżawią teren na 
podstawie umów zawartych na okres 10 lat. 

Uchwałę przyjęto przy 6 głosach wstrzy-
mujących się i 1 przeciwnym. Nieruchomości 
dotyczyła też kolejna uchwała w sprawie wy-
stąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego  
o komunalizację terenów w Ligocie, Golejowie  
i Wielopolu. Jak wyjaśniał M. Śmigielski sko-
munalizowanie prawa własności skarbu państwa 
spowoduje tzw. fuzję prawa – w ręku gminy 
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znajdzie się prawo własności i użytkowania 
wieczystego. Oznacza to zwolnienie z uiszczania 
opłat za użytkowanie wieczyste na rzecz skarbu 
państwa, zaś nabyte mienie pozwoli na realizację 
zadań w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, 
placów i organizacji ruchu drogowego. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie. 

Bliska koszula ciału...
Punkt „wnioski, oświadczenia, interpela-

cje i pytania” to, mówiąc obrazowo, łakomy 
kąsek dla radnych. W tej części sesji uaktyw-
niają się niemal wszyscy i poruszają tematy 
o różnym stopniu ważności. Ich kaliber co-
raz częściej zaczyna wzbudzać wątpliwości 
samych radnych... K. Salamon zaproponował, 
by wystąpienia w tym punkcie sesji ograniczyć do 
spraw, których radnym nie udało się wcześniej 
załatwić: — Jesteśmy radnymi przez cały czas, 
a nie tylko na parę godzin na sesji — apelował. 
Do poziomu niektórych wypowiedzi nawiązał 
również w końcowej części sesji J. Cyran, jednak 
J. Piecha zachęcał przewodniczącego, by ten nie 
ograniczał czasu wystąpień w punkcie, który 
przeznaczony jest właśnie dla radnych: — Li-
mit trzyminutowy jest dla mnie niezrozumiały 
— mówił. T. Gruszka odpowiadał, że radnych 
nie ogranicza, tylko dyscyplinuje do rzeczowych 
wystąpień. A jest do czego, bo radni już nieraz 
na tej sali udowodnili, że dany temat potrafią 
omawiać wyjątkowo... skrupulatnie. By nie 
szukać daleko – kilka minut trwała dyskusja, 
którą zakończyło nawet głosowanie (co w tej 
części sesji prawie się nie zdarza) nad propozycją 
niesienia figurki świętego Antoniego przez czte-
roosobowe grupy radnych podczas uroczystości 
ogłoszenia świętego Antoniego Padewskiego 
patronem naszego miasta. Koniec końców, 16 
radnych wyraziło taką chęć, choć rozważano 
różne możliwości ... 

Ostatni punkt sesji przebiegał pod dyktando 
PO, które dominowało w oświadczeniach i re-
zolucjach. Pierwszą, wzywającą trzech radnych, 
którzy zostali przewodniczącymi zarządów 
rad dzielnic do wyboru mandatu, przedstawił  
M. Krząkała. W rezolucji czytamy: „(...) zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami z wszystkimi kluba-
mi, radni otrzymali zalecenie, by nie kandydować 
na stanowiska przewodniczących zarządów RD. 
(...) Radni w dzielnicach mają być społecznikami, 
a nie szukać dodatkowych korzyści materialnych. 
Pomimo iż prawo nie zabrania kumulatywnego 
piastowania obu tych funkcji, to wyboru takiego 
należy dokonać przez wzgląd na moralne zobo-
wiązanie rzetelnego wykonywania określonych 
funkcji wobec mieszkańców (...)”. Dlatego, 
zdaniem PO, radni, którzy zostali wybrani na 
szefów dzielnic, winni zrezygnować z mandatu 
radnego lub funkcji przewodniczącego zarzą-
du albo przeznaczyć dodatkową dietę na cele 
społeczne. — Większość Rady wie, że ostatnia 
złotówka z mojego portfela będzie przeznaczana 

na biednych... Proszę zapytać innych radnych i 
mieszkańców Orzepowic, ile miesięcznie rozdaję; 
suma przekracza tysiąc złotych — ripostował  
J. Lazar. Z kolei A. Wojaczek tłumaczył,  
że w Chwałowicach cieszy się sporym poparciem: 
— W wyborach do RM otrzymałem największą 
ilość głosów. W głosowaniu na przewodniczącego 
Rady Dzielnicy, gdybym się nie wstrzymał, dostał-
bym 100% poparcie, a w RD zasiadają ludzie  
o różnej orientacji politycznej — mówił. — Re-
gularnie dzielę się dietą, choć się tym nie chwalę. 
To moja osobista sprawa. Wiele ludzi zwraca 
się do mnie o pomoc, a ja nie odmawiam.  
A. Wojaczek rozważa jednak możliwość ustąpie-
nia ze stanowiska przewodniczącego zarządu RD 
Chwałowice, ale zapowiedział, że nie zrobi tego 
podczas tej sesji. Ostatni z trójki „wywołanych do 
tablicy” H. Wilk wyjaśnił, że został wybrany jed-
nogłośnie przez całą RD i nie zamierza z funkcji 
rezygnować: — Nie będę wyjaśniał dlaczego, część 
osób zna powody. Gdybym miał taką możliwość, 
na pewno bym tej funkcji nie przyjął, ale z pewnych 
względów przyjąłem. Również St. Stajer apelował, 
by R. Niewelt wpłynął na radnych, aby ci hono-
rowo zrezygnowali z funkcji przewodniczących 
zarządów: — Nie potraficie zachować czystości 
działania — oceniał.  

Kolejne oświadczenie przedstawił J. Piecha, 
a rzecz dotyczyła pisma prezydenta miasta  
z marca br., którego część dotyczyła udzielania 
informacji radnym przez dyrektorów jednostek 
miejskich. W oświadczeniu PO czytamy: — „(...) 
Pan prezydent nakazuje dyrektorom, by informo-
wali o tym fakcie właściwego zastępcę prezydenta, 
a w razie konieczności złożenia pisemnej odpo-
wiedzi, prosi o przedłożenie projektu odpowiedzi, 
zanim zostanie ona ostatecznie przekazana 
radnym. To ewidentna cenzura. Nie wiemy też 
czy pan prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że 
w piśmie podważa kompetencje podległych mu 
dyrektorów do samodzielnego działania (...)”.  
J. Piecha przekonywał, że radnemu, tak jak 
każdemu obywatelowi, przysługuje prawo do-
stępu do informacji publicznej i powoływał się 
na ustawę określającą kto i na jakich zasadach 
może się o nią ubiegać. W oświadczeniu PO 
mowa jest też o łamaniu obowiązujących prze-
pisów i nakłanianiu dyrektorów do zachowań 
sprzecznych z prawem. Jak dowodził J. Piecha, 
prezydent pozbawia radnych możliwości roz-
mowy z dyrektorami na tak banalne tematy jak 
pomalowanie drzwi w placówce oświatowej. 
Powątpiewał też w zachowanie 14 dniowego 
terminu udostępnienia informacji publicznej 
w sytuacji, kiedy dyrektorzy będą musieli 
każdorazowo konsultować ją z przełożonymi. 
— Radni PO o ewentualne udostępnienie infor-
macji publicznej będą się więc ubiegać jako osoby 
prywatne — podsumował Piecha. Jak wyjaśniał 
A. Fudali, cała sprawa jest efektem troski  
o precyzyjność odpowiedzi udzielanych radnym: 
— Chodzi o to żeby osoby, które zwracają się do 
szefów jednostek otrzymały pełną i kompetentną 
informację. Przecież dyrektorzy mogą nie znać 

pewnych szczegółów (...). Idzie o jasną i precy-
zyjną odpowiedź. Stąd to pismo. 

Ostatnią informację, a właściwie wniosek 
PO, przedstawił P. Kuczera, który nawiązał do 
tablic informacyjnych na granicach miasta, na 
których prezydent przeprasza za utrudnienia 
w ruchu spowodowane budową kanalizacji. 
Klub radnych PO uznał, że słowa przeprosin są 
wyrazem prywatnego stanowiska prezydenta,  
a uciążliwości związane z kanalizacją nie są 
jedynymi, na jakie może natrafić użytkownik 
dróg w Rybniku, jednak za te, jak twierdzą radni 
PO, prezydent nie przeprasza. Zdaniem klubu 
PO (...) żółte tło zadrukowane czarnymi znakami 
nie powinno przekazywać treści nie związanych  
z bezpieczeństwem i organizacją ruchu drogo-
wego. Tablice są jednak bardzo dobrze zlokali-
zowane z punktu widzenia ich przydatności do 
celów reklamowych (...). Dlatego radni PO chcą 
by tablice przeznaczyć do reklamowania hotelu 
„Olimpia” w Kamieniu, który na terenie miasta 
takich reklam nie posiada. Motywują to troską o 
kondycję spółki Hossa i zamiarem przysporzenia 
ośrodkowi w Kamieniu, które ma być zapleczem 
sportowym EURO 2012, popularności, a tym sa-
mym zwiększenie jej zysków. Prezydent wyjaśnił, 
że przeprasza, bo tak został wychowany, a „re-
klamowy” pomysł jest dobry, choć nie wiadomo 
czy prawnie istnieje taka możliwość.  

Jak zwykle sporo miejsca poświęcono inwesty-
cjom drogowym. M. Krząkała zwrócił uwagę na 
ruch w okolicach „Tesco”, który będzie przybie-
rać na sile, kiedy otwarty zostanie „Praktiker”, 
proponował więc poszukanie alternatywnych 
rozwiązań, z wyjazdem w kierunku ul. Prostej. 
— Niestety, jedyny wyjazd możliwy jest wyłącznie 
na ul. Żorską — wyjaśniał M. Śmigielski, który 
zapowiedział, że będzie rozmawiał z przedsta-
wicielami marketów na temat rozwiązań komu-
nikacyjnych (w grę wchodzi wybudowanie nowej 
drogi wzdłuż parkingu „Tesco” oraz ronda). 
Węzłem gordyjskim nazwał rejon skrzyżowania 
na ul. Żorskiej z dojazdem do „Tesco” radny  
St. Stajer, który zwrócił uwagę na światła powo-
dujące korki i wyraził nadzieję, że propozycje 
nowych rozwiązań komunikacyjnych rozładują 
ruch. Z kolei radny Andrzej Oświecimski (BSR) 
dał pod rozwagę propozycję, by przy okazji reali-
zacji rozwiązań dojazdu do „Praktikera” napra-
wić chodnik przy „Tesco”, a prezydent mówił,  
że być może uda się to wynegocjować.  
M. Krząkała zwrócił uwagę na wiadukt ul. Wo-
dzisławskiej, na którym jego zdaniem, zwęziła 
się jezdnia i dwa tiry mogą się nie minąć. Jednak 
M. Śmigielski zapewniał, że nie ma żadnych 
odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej, a droga spełnia wszystkie parametry, 
jakie są jej stawiane. Zastrzeżenia do wiaduktu 
zgłosił też Fr. Kurpanik, który mówił o „wizu-
alnym” zwężeniu jezdni, niepotrzebnych, zbyt 
szerokich chodnikach i trudnościach, jakie w 
przejeździe będą miały mijające się samochody 
ciężarowe. — Droga nie jest ani o centymetr węż-
sza od tej, która była. Jest taka sama, natomiast  
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z jednej jest szerszy chodnik ze ścieżką rowerową. 
Tylko taka była możliwość przebudowy tego wia-
duktu, który tak właśnie został zaprojektowany 
— odpowiadał M. Śmigielski. Z kolei H. Ryszka 
nie po raz pierwszy mówił o rozładowaniu ru-
chu poprzez udrożnienie ul. Jagodowej i Gro-
ta–Roweckiego oraz o wyznaczeniu przez PKP 
jednego „boksu” pod wiaduktem na ul. Wodzi-
sławskiej, który posłużyłby za łącznik pomiędzy 
terenami poprzemysłowymi kop. „Rymer”  
a ul. Śląską. Prezydent, który mówił o trudnych 
rozmowach z PKP zakłada, że być może w tym 
rejonie powstanie obiekt wielkopowierzchnio-
wy, a w związku z tym drogę wybuduje sam 
inwestor, jak już nieraz w mieście bywało.  
Z kolei ul. Jagodowa wymagałaby sporych 
nakładów finansowych, by służyć kierowcom 
przez wiele lat, a M. Śmigielski doprecyzował, 
że jej remont nie ma większego sensu, bo w 
efekcie powstania drogi Pszczyna–Racibórz, ul. 
Jagodowa stanie się „ślepą”. H. Ryszka wspo-
mniał też o nieszczelnej dachówce na domach 
na osiedlu Andersa, a J. Kryszczyszn wyjaśniała, 
że nie są one ujęte w tegorocznych planach, ale 
służby ZGM dokonają oceny problemu. Z kolei  
B. Kołodziejczyk dziękował za podjęcie działań 
w sprawie ograniczenia ruchu na ulicy A. Bożka 
i wspomniał o możliwych zmianach procedur 
związanych z utwardzeniem dróg systemem go-
spodarczym. Złożył też interpelację zawierającą 
6 pytań w sprawie budzącej wiele emocji drogi 
prowadzącej z Golejowa do Kamienia. Zwrócił 
też uwagę, że mieszkańcy ul. Hotelowej skarżą 
się na nieprzyjemne zapachy z przepompowni, 
a pytając o remont nawierzchni ul. Robotniczej, 
usłyszał, że nie jest ona przewidziana do mo-
dernizacji w planie na ten rok, ponadto decyzja 
odnośnie organizacji ruchu w mieście należeć 
będzie do fachowców. Do tematu Kamienia 
nawiązał też inny radny z tej dzielnicy. Józef 
Piontek (BSR) zwrócił uwagę na konieczność 
powstania dodatkowej drogi dojazdowej do tej 
dzielnicy: — Należy ją zaplanować, by w razie 
wypadku na obecnej, głównej drodze, mieszkańcy 
mogli bezpiecznie dojechać do Rybnika. 

Fr. Kurpanik odniósł się też do propozycji 
powstania w mieście zakładu karnego: — Rybnik 
od lat kojarzył się z zakładem psychiatrycznym, 
teraz – z zakładem karnym (...). Tylko nie to! 
— mówił. — Szukajmy innych inwestorów. Pre-
zydent wyjaśniał, że ostateczna decyzja jeszcze 
nie zapadła. — Więzienie jest takim samym za-
kładem pracy jak każdy inny. Podobne placówki 
znajdują się w Raciborzu i Katowicach, nawet  
w centrum miasta, a tereny te są zawsze najlepiej 
chronione. Ważne jest, że pracę znajdzie tu ok. 200 
osób, a szanse na zatrudnienie mają absolwenci 
wyższych uczelni o specjalnościach takich jak re-
socjalizacja, psychologia czy socjologia, w których 
trudno dziś o pracę — odpowiadał prezydent. — Z 
pewnością nie są to wysokie technologie, ale cóż... 
Z kolei B. Drabiniok nieco żartobliwie, ale jak 
zapewniał – bez żadnych podtekstów, skwitował,  

że więzienie ma rację bytu, gdyż patrząc 
na spektrum polskich polityków wszystkich 
szczebli, można ich podzielić na tych, którzy 
„już siedzieli, właśnie siedzą i będą siedzieć”. Z 
kolei M. Śmigielski wyjaśniał Fr. Kurpanikowi,  
że dzikie wysypisko w Niewiadomiu, o którym 
radny wspominał zostało już zlikwidowane. 
Ten jednak dowodził, że śmieci znów się tam 
pojawiły. Przypomniał też o swojej interpelacji 
w sprawie obniżenia renty planistycznej oraz 
o sygnalizowanej już wcześniej konieczności 
wybudowania w Zamysłowie przy ul. Wodzi-
sławskiej, obok szkoły ośrodka kultury, gdzie 
zdaniem radnego mogłaby działać biblioteka. 
Tymczasem dzielnica jest „pustynią kulturalną”. 
— Samorządowcy są wszędzie podobni. Mamy 
ambicje, by w każdej gminie był aqua park, 
skocznia narciarska czy lodowisko. Podobnie 
jest w dzielnicach. Miejmy jednak świadomość, 
że nie można w każdej stworzyć ośrodka kultury, 
przecież w centrum miasta, niemal graniczącym 
z dzielnicą Zamysłów, znajdują się obiekty prze-
znaczone dla wszystkich mieszkańców! Musimy 
się kierować racjonalnością — przekonywał 
prezydent zapowiadając, że problem bibliotek 
zostanie rozwiązany na jednej z kolejnych sesji. 
A jakby na potwierdzenie słów prezydenta, 
również J. Skrzypiec mówił o pobożnych ży-
czeniach do zrealizowania w Orzepowicach, 
w których, jak wyliczał, nie ma boiska, remizy, 
biblioteki ani miejsca spotkań dla mieszkańców. 
Radny przywołał też temat likwidacji hurtowni 
„Marysieńka” przy ul. Rudzkiej i poinformo-
wał o uszkodzeniu jednej z maszyn w RSK,  
co uniemożliwia wykonywanie niektórych robót. 
Na modę lansowania własnych dzielnic zwrócił 
uwagę M. Chmieliński i jako radny największej 
z nich, proponował prezydentowi uwzględnienie 
w przyszłorocznym planie budżetowym powsta-
nia na Nowinach... lodowiska. Przekonywał, 
że wbrew pozorom, koszt jego powstania nie 
musi być astronomiczny, a dzielnica nie ma 
infrastruktury sportowo–rekreacyjnej finan-
sowanej przez miasto: — Myślę, że wszyscy 
radni będą mnie wspierać, bo z takiego lodowiska 
mogą korzystać wszyscy – Platforma z PiS–em  
i BSR–em — nieco żartobliwie oceniał radny, 
a wizja wspólnych „ślizgów ponad podziałami” 
trafiała do wyobraźni. 

Całą garść pytań przygotował na sesję 
radny B. Drabiniok, który chciał wiedzieć czy 
czynione są starania o pozyskanie środków 
publiczno–prywatnych na rozbudowę bazy 
sportowo–rekreacyjnej w Kamieniu i krytykował 
pomysł wydawania posiłków w hotelu „Arena” 
dopiero od godz. 15.00, podczas gdy „konkuren-
cja czyha”. Prezydent wyjaśniał, że restauracja 
jest przeznaczona dla gości hotelowych i gdyby 
obiady wydawano wcześniej, straty obiektu 
byłyby większe. Tłumaczył też, że zarządzający 
wiedzą co robią i każdy powinien zająć się tym 
na czym się zna, nie wchodząc w kompetencje 
innych. Co do partnerstwa publiczno–prywat-

nego A. Fudali dowodził, że ustawa regulująca 
jego funkcjonowanie jest zła, dlatego trwa jej 
nowelizacja: — Od czasu przyjęcia tej ustawy ani 
jeden projekt partnerstwa publiczno – prywatnego 
w naszym kraju nie został zrealizowany. Radny 
PO ustosunkował się też do postępowania posła 
PiS–u Grzegorza Janika, który na przedsesji 
informował, że obniżka opłat na parkingu pod 
szpitalem jest zasługą jego, radnych PiS, BSR–u, 
a na końcu prezydenta, podczas gdy zabiegali  
o to inni, w tym również radny Drabiniok, który 
prowadził w tej sprawie rozmowy z prezyden-
tem. — Nie czuję się zepchnięty na margines,  
że ktoś skutecznie pomógł rozwiązać ten problem 
— odpowiadał A. Fudali. Wątpliwości radego 
B. Drabinioka w sprawie wywozu nieczystości 
próbował rozwiać M. Śmigielski: — Minister 
środowiska wydał rozporządzenie, które zobo-
wiązuje wszystkich przewoźników do posiadania 
dokumentacji, na podstawie której należy uzyskać 
uprawnienia dozoru technicznego do przewozu 
nieczystości. Zbiornik musi spełniać pewne 
parametry i służby bhp na terenie oczyszczalni 
przestrzegają prawa – nie wolno odbierać ścieków 
z beczek, które nie mają badań dozoru technicz-
nego. Prezes PWiK Janusz Karwot przedłużył 
możliwość działania firm, które tego badania nie 
mają, do końca tego roku.  

St. Stajer powrócił do tematu układu sił w RM 
i hasła „demokracji białoruskiej”, w której, jak 
mówił, dominuje nieomylny wódz bez opozycji, 
podczas gdy ona jest po to, by podpowiadać  
i pomóc w rządzeniu. — Jest różnica między 
Rybnikiem a Białorusią: u nas są wolne wybory, 
które miał pan prawo wygrać i mieć większość  
w Radzie Miasta. Pan i ja złożyliśmy mieszkań-
com pewną ofertę i oni wybrali. I to jest demo-
kracja, która z Białorusią nie ma nic wspólnego 
— odpowiadał prezydent. A St. Stajer pytał też 
o termin wydania pozwolenia firmie EKO na 
zalegalizowanie działalności na paruszowiec-
kich Błoniach, na obrzeżach parku krajobra-
zowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich. 
Prezydent wyjaśniał, że firma działa zgodnie 
z prawem, a decyzję wydał jego poprzednik. 
St. Stajer odpowiadał, że była to tylko zgoda 
czasowa, którą prezydent Fudali przedłużył. 
Nie była to jedyna polemika z udziałem radne-
go IO „Nasz Rybnik”; kolejna była reakcją na 
wymianę zdań, jakie padły na poprzedniej sesji. 
W konsekwencji tamtych wypowiedzi radny  
R. Niewelt złożył oświadczenie, w którym 
nawiązał do swojej przeszłości i IPN-u, do któ-
rego się zwróci. — Moja przeszłość sprzed 25 lat 
jest nieposzlakowana, a po otwarciu archiwum 
IPN wszyscy uzyskają dostęp do tych szczegółów 
— mówił wspominając, że rozwiązanie kryzysu 
na kop. „Szczygłowice”, w którym uczestniczył, 
zapobiegło niepotrzebnemu rozlewowi krwi. 
Poinformował też o uniewinnieniu z zarzutów  
o zniesławienie fundacji „Signum Magnum” 
przed sądami rejonowym, okręgowym  
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Jednak z drugiej strony...
Na sesji Rady Miasta, z której relację publi-

kujemy obok, sami radni podnieśli problem, 
z którym my, jako redakcja „GR”, mierzymy się 
od dawna. A chodzi o liczbę, ciężar gatunkowy 
i jasność przekazu spraw poruszanych w sesyjnych, 
tzw. „wolnych wnioskach”. Zgodnie z przyjętymi 
w poprzednich kadencjach ustaleniami pomiędzy 
redakcją i Radą Miasta, zamieszczamy dokładną, 
uporządkowaną relację z sesji, by mieszkańcy 
Rybnika, których interesuje procedowanie radnych 
(wiemy, że wielu interesuje), a nie mają ochoty 
(choć mają prawo, bo sesja jest jawna) śledzić 
wielogodzinnych obrad, mogli sobie wyrobić wła-
sny pogląd na wiele problemów. Z drugie strony 
również radni naciskali, by ich racje znajdywały 
u nas oddźwięk. I wydawało się to nam uczciwe, 
szczególnie, że inne pisma komentują tylko co 
bardziej kontrowersyjne decyzje i ewentualnie 
polityczne zawirowania. Wnioski, pytania i in-
terpelacje są częścią sesji, znajdują więc u nas 
miejsce. Waga niektórych poruszanych spraw 
bywa jednak dość błaha, a wypowiedzi budzą co 
najmniej ambiwalentne uczucia nawet innych 
radnych, a i my niekiedy nie wiemy, jak się do 
nich ustosunkować... A to krawężnik krzywy, a to 
niewykoszone pobocze czy nieodgarnięty śnieg, 
dziura w asfalcie czy płocie, gołębie, koty, psy, 
topole... Z drugiej jednak strony to sprawy, z któ-
rymi przychodzą do radnych mieszkańcy. Dla nich 
są ważne, bo bliskie, a radny może się wykazać. 
I nie chodzi o to, by te pozornie mało znaczące 
problemy bagatelizować, bo świat nie składa się 
tylko ze spraw  ważnych i wielkich afer. Chodzi 
o to, czy to sala obrad rajców sporego przecież 
miasta jest miejscem, gdzie należy je przynosić raz 
w miesiącu i rozstrzygać? Może warto, by radni 
bardziej szanowali nawzajem siebie i swój czas, 
dokonując selekcji problemów i skupiając się na 
pryncypiach? A może sprawy mniej ważne sygna-
lizować poza sesją, bo, jak powiedział słusznie 
jeden z radnych, radnym jest się całą kadencję, 
a nie kilka godzin w czasie posiedzenia RM. Jed-
nak z drugiej strony radni utyskiwali na utrudniony 
kontakt z miejskimi urzędnikami, którzy być może 
mogliby pomóc w wielu drobiazgach, bez ucieka-
nia się do instancji najwyższej. 

Chodzą słuchy, że winę za przedłużające się 
dyskusje na sesji i obszerność „wolnych głosów” 
ponosimy my, czyli „GR”, bo radnym zależy na 
zaistnieniu na naszych łamach. Z jednej strony 
nam to pochlebia, z drugiej natomiast jesteśmy 
w takim razie ofiarami własnych działań. My też 
na sesji siedzimy do końca, a potem trzeba jeszcze 
wypowiedzi poddać redakcyjnej obróbce czyli 
przetłumaczyć język mówiony na pisany. 

W tej sytuacji  zastanowimy się nad ekspery-
mentem – od następnej sesji wychodzimy przed 
punktem „wolne głosy”. Żartowałam... Jednak 
z drugiej strony...

Wiesława Różańska            
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Ryba ma głos... i kasacyjnym. Stanowisko wiceprzewodniczą-
cego RM doprowadziło do kolejnej polemiki i 
wymiany zdań ze St. Stajerem, a o powściągli-
wość i rezygnację z osobistych wycieczek, które 
niepotrzebnie podgrzewają atmosferę, apelował 
T. Gruszka.   

W dalszej części dyskusji Wł. Horabik za-
chęcał do wykupu przez miasto terenu przy 
ul. Źródlanej z przeznaczeniem na cele rekre-
acyjno–sportowe. Jest on wykorzystywany jako 
miejsce do organizacji popielowskich festynów 
i imprez młodzieżowych, jednak istnieje obawa, 
że działka zostanie sprzedana. Apelował też 
o ogrodzenie boiska do piłki plażowej na terenie 
przykościelnym, na którym „buszują” koty. Pre-
zydent odpowiadał, że sprawy z punktu widzenia 
popielowian znajdą być może szczęśliwy finał, 
ale przypominał o planie oszczędnościowym 
miasta. A skoro o Popielowie mowa, P. Kucze-
ra podniósł temat ul. Zamojskiego, gdzie na 
dwóch krótkich odcinkach została zniszczona 
nawierzchnia, sygnalizował też opracowanie sys-
temu przepływu informacji pomiędzy miastem 
a radami dzielnic tak, by te ostatnie wiedziały 
o nadaniu biegu jakiejś sprawie. Przypomniał 
też, że na lutowej sesji RM mowa była o wozie 
strażackim dla OSP Popielów, a ze zdobytych 
przez radnego informacji wynika, że 50 tys. zł na 
ten cel przeznaczył już Krajowy System Ratow-
nictwa, a 120 tys. zł Wojewódzki Fundusz OSP. 
Radny pytał zatem kiedy miasto będzie w stanie 
uruchomić fundusze na ten cel. — To kwestia 
procedur przetargowych — wyjaśniał prezydent 
przypominając, że podobny wóz jest potrzebny 
dla OSP w Kamieniu. Oczywiście radny P. Ku-
czera argumentował za Popielowem...

Z kolei J. Lazar pytał czy spadkobiercy mają 
możliwość otrzymania bezprzetargowo dział-
ki, jeżeli jeden z nich już taką otrzymał, a A. 
Oświecimski powrócił do tematu kanalizacji i 
obaw opozycji co do terminu jej ukończenia: 
— W Paruszowcu – Piaskach budowa miała po-
trwać do 2009 r., potem do kwietnia 2008, a teraz 
planuje się, że prace potrwają do końca tego roku. 
Natomiast W. Brzózka ponownie pytał o termin 
ogłoszenia przetargu na modernizację krytej 

pływalni w Boguszowicach Osiedlu (procedury 
trwają), o oświetlenie przy garażach w rejonie 
IV szybu i targowiska (przetarg nie jest jeszcze 
rozstrzygnięty), o ograniczenie prędkości przy 
przedłużeniu ul. Patriotów (temat dotrze do na-
czelnika Wydziału Komunikacji), a także czy re-
mont ogrodzenia przy SP nr 18 będzie wykonany 
w całości (w zależności od środków). Z kolei 
A. Wojaczek zaproponował, by na wylotach mia-
sta umieścić tablice, które informowałyby o znaj-
dujących się w Rybniku obiektach sakralnych 
– bazylice i sanktuarium św. Teresy. — Sprawa 
warta jest rozważenia — odpowiadał prezydent, 
a radny PiS-u otrzymał też potwierdzenie, 
że biblioteka z dawnego budynku przedszkola 
w Golejowie zostanie przeniesiona do nowego 
obiektu. Następnie J. Cyran ustosunkował się do 
usłyszanych na tej sali polemik i kategorycznych 
określeń, jakich używa opozycja, a także do 
poziomu niektórych wypowiedzi: — Były tak 
żenujące, że wstydziłem się, że tu jestem — mówił 
i sugerował, by radni zanim zabiorą głos 
korzystali z wiedzy urzędników. Jednak 
J. Piecha zwrócił uwagę, że stoi to w sprzeczności 
z pismem prezydenta, o którym była mowa na po-
czątku sesji. J. Cyran potwierdził, że o cenzurze 
nie ma mowy, a jedynie o rzetelności informacji, 
a jego opinia miała zwrócić uwagę na wypraco-
wanie pewnych schematów postępowania. 

Być może radni wezmą sobie te sugestie 
do serca, bo już nieraz udowodnili, że serca mają 
wielkie. Szczególnie do długich dyskusji... 

(S) 

Relacja z sesji, 
która odbyła się 27 czerwca 

w sierpniowym numerze „GR” 

Przepraszamy...
...panów Bronisława Drabinioka i Jacka 

Piechę, radnych ugrupowania Platforma 
Obywatelska, za omyłkowe przypisanie im 
w relacji z kwietniowej sesji Rady Miasta 
członkostwa w innym ugrupowaniu. W żad-
nym razie nie było naszym świadomym zamia-
rem medialne powiększanie sił koalicji...

Redakcja

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dział Świadczeń Rodzinnych w Rybniku 

informuje, że:
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2007/2008 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień  zostaną wypłacone do dnia 30 września br.*

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
2007/2008 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 
do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wy-
płacone zostaną do dnia 31 października br.*

• Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych w 
Rybniku ul. Raciborska 20 
* Na podstawie art.26 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych ( Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 tekst jednolity ze zmianami)

c.d. ze strony 13



Zmiany w Straży Miejskiej  
Prezydent Rybnika podjął decyzję o rozwiązaniu Straży 

Miejskiej, funkcjonującej dotąd jako jednostka organizacji 
wewnętrznej Urzędu Miasta. W zamian planowane jest utworzenie 
miejskiej jednostki budżetowej pod tą samą nazwą. 

Nie bez wpływu na tę decyzję miały zapewne doniesienia prasowe o wy-
korzystywaniu służbowych samochodów do celów prywatnych, stawiające 
SM w niekorzystnym świetle, ale też inne wymagania wobec tej jednostki 
w kontekście poszerzenia jej pola działań. Jak uważają władze miasta, 
w tej sytuacji reorganizacja, w ramach której powstanie samodzielna, 
umundurowana formacja, pozwoli na jej sprawniejsze działania. 

Jednocześnie, w związku z toczącym się postępowaniem dyscy-
plinarnym, prezydent Rybnika zawiesił komendanta i jego zastępcę 
w wykonywaniu czynności służbowych. Nowo powołany pełnomocnik 
prezydenta przejąłby dotychczasowe obowiązki komendanta straży 
miejskiej, które pełniłby do czasu powołania nowego komendanta 
w trybie ustawy o pracownikach samorządowych. Projekt uchwały 
w tej sprawie został przedłożony radnym na sesji 27 czerwca br., z której 
relacja u nas w sierpniu. W wypadku przyjęcia uchwały przez Radę 
Miasta, wszyscy pracownicy Straży Miejskiej, łącznie z dotychczasowym 
komendantem, otrzymają wypowiedzenie umowy o pracę.Planuje się, 
że nowa jednostka budżetowa powstanie z dniem 24 września br.

Z prośbą o opinię w sprawie zmiany formuły funkcjonowania rybnic-
kiej Straży Miejskiej, prezydent Rybnika wystąpił do insp. Arkadiusza 
Pawełczyka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Zwrócił 
się również do komendanta wojewódzkiego policji z prośbą o wydanie 
opinii w sprawie odwołania ze stanowiska dotychczasowego komendanta 
Straży Miejskiej w Rybniku i powołania na stanowisko – z dniem 25 
czerwca br. –  pełnomocnika ds. reorganizacji Straży Miejskiej, z zakresem 
obowiązków obejmującym kierowanie Strażą Miejską. 

Odziedziczyli pracę i wygrali
Projekt „Odziedzicz pracę” znalazł się w gronie nagrodzonych 

w konkursie „Dobre praktyki EFS”, zorganizowanym przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego. 

Projekt realizowany przy współudziale Urzędu Miasta, uzyskał tytuł 
„Najlepszej inwestycji w człowieka 2007”. Oceniający brali pod uwagę m.in. 
przebieg współpracy z beneficjentami, a głównie interesujące przedstawie-
nie w jaki sposób udział w projekcie odmienił ich życie. O atrakcyjności 
zgłoszonych opisów decydowały również zdjęcia, filmy i prezentacje. 

Wśród laureatów konkursu znajduje się 60 projektów finansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL. Do konkursu zgłoszono 329 projektów, a uro-
czyste wręczenie nagród, przyznających prawo posługiwania się tytułem 
„Najlepsza inwestycja w człowieka”, odbędzie 2 lipca w Warszawie, 
w trakcie gali „Europejski Fundusz Społeczny – 50 lat inwestycji 
w kapitał ludzki”. Więcej w następnej „GR”.

Panu Tadeuszowi Matuszkowi

Członkowi Zarządu 
Rady Dzielnicy Paruszowiec–Piaski

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu tragicznej śmierci 

syna Rafała
składa Rada Dzielnicy Paruszowiec–Piaski

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 15

Zniknął obiekt…
…który w konkursie na najbrzydszą budowlę użyteczności publicznej 

wygrałby w cuglach czyli socrealistyczny pawilon PKS. Miejmy nadzieję, 
że mająca tam powstać „Biedronka” nie będzie ranić estetycznych uczuć 
mieszkańców. Wracając do konkursu: w kategorii najbrzydszy budynek 
prywatny w centrum miasta, wygrałaby niewątpliwie kamienica na Placu 
Wolności. Najgorsze jest to, że miasto w kwestii własności prywatnej 
ma niewiele do powiedzenia…  

„Pojawił się”… 
…natomiast nowy czyli oddany po prawie rocznej modernizacji  

wiadukt na ulicy Wodzisławskiej. Odetchnęli mieszkańcy Chwało-
wic i Niedobczyc, którędy biegły objazdy, pozostały natomiast korki 
(w newralgicznych godzinach) na ul. Wodzisławskiej, przed wjazdem 
na pierwsze rondo.

Wirtualny Rybnik w realnym plenerze...                                 Zdj.:S

Zdj.: W.T.

Zdj.: r
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Do rodziny w Dorsten
Gospodarze Dorsten oraz działające tam 

Towarzystwo Rybnik – Dorsten zaprosili 
rybniczan tradycyjnie na Święto Starego 
Miasta, zapewniając, obok udziału w miej-
skim festynie, również inne atrakcje. Delega-
cja oficjalna – prezydent Adam Fudali oraz radni 
reprezentujący wszystkie ugrupowania zasiada-
jące w Radzie Miasta, zbierali doświadczenia  
w kilku firmach w okolicznych miejscowościach, 
uczestniczyli też w forum ekonomicznym o te-
matyce współpracy przedsiębiorstw z Dorsten 
i Rybnika, w kontekście globalizacji i rozwoju 
rynku. Referujący problem podkreślił duży po-
tencjał „nowych” krajów unijnych i dobrą loka-
lizację naszego miasta, jeśli chodzi o nawiązanie 
kontaktów gospodarczych. Prezydent Rybnika 
przypomniał wymierne efekty niedawnej wizyty 
niemieckich przedsiębiorców w czasie trwania 
Giełdy Budownictwa i Wyposażenia „Dom”  
i wyraził nadzieję na rozwój współpracy, 
szczególnie firm małych i średnich. Rybnicka 
delegacja wzięła też udział w uroczystości zło-
żenia wieńca pod pomnikiem ofiar wojen oraz 
uczestniczyła też w odsłonięciu przez burmistrza 
Lamberta Lütkenhorsta, pamiątkowej tablicy 
umieszczonej na budynku, w miejscu gdzie,  
aż do zburzenia w okresie panowania nazizmu, 
znajdowała się żydowska synagoga. Tablica upa-
miętnia ok. 1,5–tysięczną społeczność żydowską 
w Dorsten, która padła ofiarą hitlerowców,  
a wcześniej zgodnie współżyła z mieszkańcami 
miasta. Tablica została przeniesiona ze Stare-
go Ratusza, gdzie wcześniej się znajdowała. 
Dodajmy, że od niedawna w Dorsten znajduje 

się Muzeum Żydowskie, gdzie zgromadzono 
pamiątki po żydowskiej diasporze. 

Grupa artystyczna, w której skład wchodził 
taneczny zespół „Domino” z Młodzieżowego 
Domu Kultury oraz pięcioro młodych akorde-
onistów i dwie gitarzystki reprezentujące szkołę 
muzyczną „Szafranków”, sportowcy – koszykar-
ki i szachiści, a także członkowie Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa, 
mieli okazję zwiedzić dziś już zabytkową, wpisa-
ną na listę światowego dziedzictwa kulturowego, 
kopalnię „Zollverein” w Essen. Stanowi ona 
modelowy przykład zagospodarowania poprze-
mysłowego terenu – jest nie tylko zabytkiem 
techniki, który można zwiedzać, ale również 
obiektem „żywym”, gdzie organizuje się wystawy 
i gdzie mają miejsce wydarzenia artystyczne. 
Przykładem interesującej formy koncentracji 
zakładów przemysłowych, jaką było nam dane 
poznać, jest Park Chemiczny w mieście Marl, 
gdzie na terenie 6 km kw skupionych jest ok. 
100 zakładów branży chemicznej. Pierwszy  
z nich powstał w 1938, „obrastając” z czasem na-
stępnymi. W przyszłości tak wyglądać będą, być 
może, nasze specjalne strefy gospodarcze... 

Wszyscy zaproszeni rybniczanie i goszczące 

ich rodziny, a także członkowie Stowarzysze-
nia Społeczno–Kulturalnego Niemców Woj. 
Śląskiego w Rybniku oraz gospodarze – władze 
Dorsten z burmistrzem L. Lütkenhorstem i To-
warzystwo Dorsten–Rybnik z przewodniczącym 
Hansem–Joachimem Thielenem, spotkali się 
w dorsteńskim centrum kultury na galowym 
wieczorze. Był on okazją do przypomnienia 
długoletnich wzajemnych kontaktów, które, 
według słów burmistrza Dorsten, można już 
nazwać rodzinnymi. Hajo Thielen dowiódł 
swoim wystąpieniem wygłoszonym częściowo 
po polsku, że kilka lat współpracy nie poszło 
na marne, również jeśli chodzi o naukę naszego 
trudnego języka. Dziękując za gościnność, pre-
zydent Fudali wyraził nadzieję, że współpraca, 
obok wymiany kulturalnej i sportowej, w coraz 
większym stopniu obejmować będzie kontakty 
gospodarcze. Rybniccy samorządowcy zainte-
resowali się konstrukcją dwupoziomowego par-
kingu zlokalizowanego nieopodal dorsteńskiego 
centrum kultury i pozyskali jego dokumentację 
techniczną. Ponieważ miasto przymierza się do 
pomnożenia miejsc parkingowych, być może 
pomysł zostanie wykorzystany. 

Galę zakończył bardzo ciepło przyjęty wy-
stęp naszej grupy artystycznej. Podobały się 
dziewczęta z zespołu „Domino”, brawurowo 
wykonujące oryginalne układy choreograficzne 
oraz profesjonalizm uczniów szkoły muzycznej. 
Szkoda, że naszym zespołom nie dano szansy 
na pokazanie się na scenie na Rynku w czasie 
festynu, kiedy było tam „całe Dorsten”... Tuż 
przed niedzielnym odjazdem, w kościele św. 
Michała odbyła się polsko–niemiecka msza św., 
którą uświetnił chór rybnickiego koła Stowa-
rzyszenia Społeczno–Kulturalnego Niemców 
Woj. Śląskiego.

Dobrze też wypadli rybniccy sportowcy,  
o czym piszemy na str. 47.

Maj i czerwiec to tradycyjne miesiące 
wzajemnych partnerskich wizyt. W tym 
roku rybniczanie odwiedzili Dorsten 
w Niemczech, a gościli prawie 50-
osobową grupę przyjaciół z Mazamet 
we Francji.

Partnerskie     wizyty

Rybniczanie przed 
kopalnią–muzeum  
w Essen. 

Występ zespołu „Domino”.

Burmistrz Dorsten i prezydent Rybnika wspólnie odsłonili 
tablicę poświęconą pamięci dorsteńskich Żydów.
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Z Mazamet przez Rybnik 
do… Karwiny

Jeszcze nie opadły emocje związane  
z wyjazdem do Niemiec, a już witaliśmy 
przyjaciół z francuskiego Mazamet, którzy 
byli gośćmi Dni Francuskich, organizowa-
nych przy wsparciu środków z europejskie-
go programu „Europa dla obywateli”.

Kontakty z tym niedużym miastem leżącym 
u podnóża Pirenejów trwają już ponad 20 lat. 
Zostały zainicjowane dzięki współpracy kato-
lickiego Liceum im. Joanny d’Arc i Liceum 
Sióstr Urszulanek, a jej głównym animatorem 
jest od początku Jacques Beaulieu, emery-
towany już dziś dyrektor francuskiej szkoły  
i przewodniczący Towarzystwa Mazamet–Ryb-
nik. Z czasem kontakty szkolne poszerzyły się 
o partnerstwo między miastami i stowarzy-
szeniami. 

Tym razem Jacques, wraz z sekundującą mu  
w działaniach na rzecz rozwoju współpracy 
między naszymi miastami żoną Nicole, przy-
wiózł prawie 50–osobową grupę, w której skład 
wchodzili członkowie Towarzystwa, ale również 
seniorski zespół tańca towarzyskiego „Danse Pas-
sion”, grupa muzyczna Saint Raphaël, plastyczka 
wykonująca figurki z gliny, nazywana we Francji 
santoniere, pani mim, a także kilkanaście osób, 
które dzięki „promocji” Rybnika i Polski przez 
państwo Beaulieu, chciały swoje wyobrażenia  
o naszym kraju i mieście skonfrontować z rze-
czywistością. Władze samorządowe Mazamet re-
prezentował wicemer Bernard Castagnet. Pobyt 
gości w Rybniku rozpoczęła biesiada integracyjna 
w DK w Chwałowicach, zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik–Europa, które, obok miasta, zaangażo-
wane było w organizację Dni Francuskich. Na 
scenie chwałowickiego DK swoje występy zain-
augurował zespół tańca towarzyskiego „Danse 
Passion”, w swojej klasie i kategorii wiekowej 
odnoszący we Francji spore sukcesy. Francuscy 
seniorzy pokazali, że taniec może być pasją  
w każdym wieku i dobrym sposobem na zacho-
wanie sprawności. Zespół wystąpił w Rybniku 
jeszcze kilkakrotnie: na festynie w dzielnicy 
Maroko–Nowiny i integracyjnym spotkaniu  
w Chwałęcicach, w piekącym słońcu i skwarze na 
Rynku oraz w siedzibie Klubu Uniwersytetu III 
Wieku, wzbudzając wszędzie podziw i sympatię. 

Dodatkowo na festynie dla dzieci w dzielnicy 
Maroko–Nowiny i w SP 2 zaprezentował się też 
wielokrotnie już goszczący w Rybniku żywiołowy 
zespół muzyczny Saint Raphaël, a swój kunszt 
pokazała również santoniere oraz artystka repre-
zentująca trudną sztukę mimiczną. Francuskim 
zespołom towarzyszyły na Rynku majoretki oraz 
zespół Pom–Pom z Karwiny.  

Francuzi odwdzięczyli się za gościnę ryb-
niczanom, zapraszając władze miasta i osoby 
zaangażowane w zorganizowanie im pobytu,  
w tym goszczące mieszkańców Mazamet rodzi-
ny, na spotkanie do ośrodka w Kamieniu. Wcze-
śniej francuscy goście zwiedzili Rybnik, w tym 
Muzeum, bazylikę i inne obiekty, wysłuchali też 
koncertu uczniów szkoły muzycznej, po którym 
byliby skłonni namówić swoich nauczycieli do 
odbycia praktyki w naszej szkole… 

Francuskich gości przyjął także w Urzędzie 
Miasta prezydent Adam Fudali, a w międzyna-
rodowym spotkaniu wzięli również udział goście  
z partnerskiej Karwiny w Czechach – Tomáš Han-
zel, który jest najmłodszym „primátorem” w hi-
storii tego miasta, jego zastępca Dalibor Závacký  
i sekretarz miasta Vladislava Wiewiórková. Prezy-

dent w specjalnej prezentacji przybliżył 
Rybnik, a gość z Czech swoje miasto, 
oddalone od nas o niespełna 40 km. 
Francuzi chętnie przyjęli zaproszenie do 
jego odwiedzenia przy okazji następnej 
wizyty. Pod wrażeniem dynamicznego 
rozwoju Rybnika był wicemer Maza-
met B. Castagnet, który dziękował za 
gościnne przyjęcie i obiecał rewanż. 
Bywający w Rybniku regularnie od 1984 
roku J. Beaulieu jest, jak powiedział, 
wciąż zaskakiwany otwartością Ryb-
nika na Europę i wielością kontaktów 
partnerskich naszego miasta. Podkre-
ślił również zmiany, jakie w naszym 
mieście się dokonały od połowy lat ’80. 
Za organizację pobytu podziękował 

szczególnie pracownikom Wydziału Rozwoju, 
Promocji Gospodarczej i Integracji UM oraz 
dyrektor rybnickiego ośrodka Alliance Française 
Elżbiecie Paniczek, która od lat jest zaangażowana 
w rozwój współpracy między naszymi miastami, 
również jako przewodnicząca sekcji francuskiej 
Stowarzyszenia Rybnik–Europa. 

Kontakty między miastami mają również 
szerszy wymiar, bo goście odwiedzają zazwyczaj 
także inne regiony kraju, poznając nasze tradycje, 
historię i krajobrazy. Grupa „turystów” z Maza-
met zwiedziła Oświęcim, Wieliczkę, Wrocław  
i Kraków, wywożąc z Polski jak najlepsze wraże-
nia. Przyczynił się do tego J. Beaulieu, który przy 
każdej okazji promował Polskę przed swoimi 
rodakami, będąc prawdziwym ambasadorem 
naszego kraju, o Rybniku nie wspominając. 
Osoby, które były w naszym kraju przed 20 laty, 
zauważyły ogromny postęp w wielu dziedzinach, 
w tym w gastronomii, chwaląc również rybnickie 
restauracje. Obraz ten na koniec zepsuła nieco 
nieprzyjemna przygoda w restauracji w Warsza-
wie oraz kłopoty z Air France. Rybnik będzie się 
naszym gościom kojarzył tylko dobrze…       (r)

Partnerskie     wizyty

Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt 
odzwierciedla jedynie stanowisko jego 
autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nim 
zawartość merytoryczną. 

Prezydent Rybnika z gośćmi z Fran-
cji: z lewej wicemer Bernard Casta-
gnet oraz Nicole i Jaques Beaulieu.

Niżej – goście z Karwiny, z prawej 
gospodarz miasta Tomáš Hanzel.

Goście z Mazamet na Wawelu.

Tańczą mażoretki z Karwiny.
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Festiwal inicjatyw społecznych 
Zorganizowany po raz pierwszy w tej formie Festiwal Lokalnych Inicjatyw 

Społecznych, to efekt współpracy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
z Urzędem Miasta, Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, Cechem 
Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Młodzieży. Impreza stała się okazją do spotkania zaangażo-
wanych w działania społeczne osób, które mogły wymienić się swoimi 
doświadczeniami, pomysłami oraz efektami pracy. — Ideą festiwalu jest 
przede wszystkim poznanie się ludzi z odmiennych środowisk, danie okazji do 
rozmowy, pokazanie zainteresowań i sposobów aktywności, łączenie wiedzy, 
pomysłów tak, aby zwielokrotnić siłę energii społecznej, która jest w każdym 
z nas — wyjaśniają organizatorzy. 

Festiwal zainaugurował Jarmark Inicjatyw Lokalnych, w trakcie 
którego  zaprezentowano różnorodność i bogactwo oferty organizacji 
pozarządowych, odgrywających coraz większą rolę w aktywizowaniu 
lokalnych środowisk. — Jesteśmy przekonani, że udało się nam przybliżyć 
mieszkańcom naszego miasta obszar działania oraz zakres zainteresowań 
śląskich organizacji pozarządowych. Imprezy tego typu są niezwykle ważne. 
Pokazują, że można robić coś istotnego  społecznie i dobrze się przy tym bawić. 
Pokazują także, że zaniedbywany w Polsce trzeci sektor działa i rośnie w siłę 
— mówią organizatorzy jarmarku. Na płycie Rynku swoją ofertę przed-
stawiły nie tylko organizacje działające w ramach trzeciego sektora, ale 
również lokalni rzemieślnicy – w sumie prawie 50 wystawców. Dzięki temu 
rybniczanie z bliska przyjrzeli się ich działalności. A było co oglądać... Od 
żywego inwentarza, przez wyszukane wypieki rodzimych piekarzy i przed-
mioty wykonane zyskującą coraz większą popularność sztuką decoupage,  

a na stoiskach lakierników samochodowych, fotografów i fryzjerów skoń-
czywszy. A jarmark rozpoczął się od mocnego akcentu i to dosłownie – im-
prezę zainaugurował huczny wystrzał z broni Bractwa Kurkowego, a okazją 
było 17 już święto rybnickiego rzemiosła. Rzemieślnicy przemaszerowali 
więc do bazyliki, by wziąć udział w uroczystej mszy świętej, a następnie  
w okolicznościowej akademii w Domu Rzemiosła. W jej trakcie wręczono 
wyróżnienia i odznaczenia, a honorową odznakę rzemiosła śląskiego otrzy-
mali Adam Fudali, starosta Damian Mrowiec i Czesław Wałach: — Czuję 
się zaszczycony — mówił prezydent. — Pamiętam czasy kiedy tworzyłem 
struktury Cechu, dużo się wtedy nauczyłem... Gratuluję szczególnie tym 
rzemieślnikom, którzy dawali sobie radę w tamtej rzeczywistości, ale również 
teraz, z powodzeniem działają w realiach wolnego rynku. Część z nich zdobyło 
zaszczytny tytuł Rzemieślników Roku 2007, jak Stanisław Richter, który 
samodzielną produkcję pieczywa rozpoczynał w 1977 r., w wynajętej piekar-
ni. Dziś prowadzi w Rybniku zakład, który stara się zaspokajać wyszukane 
gusta klientów, a nowością piekarni jest produkcja chleba orkiszowego. 
Kolejni nagrodzeni śmiało mogą o sobie powiedzieć „mistrzowie malar-
stwa od pokoleń”, gdyż działalność obu wyróżnionych firm zainicjował, 
jeszcze w latach dwudziestych minionego wieku, Fryderyk Pfeifer. Jedną 
z nich zarządza dziś Wojciech Pfeifer, który przejął pałeczkę po swoim 
ojcu Helmucie i doprowadził do jej unowocześnienia. Obecnie w firmie 
malarskiej pracuje trzech mistrzów, dwoje czeladników i trzech uczniów, 
a W. Pfeifer prowadzi też kursy dokształcające dla młodzieży i jest sekre-
tarzem rybnickiego cechu. Drugą nagrodzoną firmę „Unimal – Pfeifer” 
tworzą Zygmunt Pfeifer i jego syn Dariusz, a hasłem reklamowym, jakiego 

używają są... „ściany z fantazją”, bo jako pierwsi w 1993 r.  wprowadzili 
na rybnicki rynek tapety natryskowe, a później okleiny ścienne „mu-

raspec”. Firma wykonywała prace  
w elektrowni Rybnik, Zespole Szkół 
Wyższych, Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej, Państwowej Szkole Muzycznej  

Pod koniec maja, za sprawą Festiwalu Lokalnych Inicjatyw Społecznych, Rybnik gościł 
przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z całego województwa śląskiego. 
Można było nie tylko zapoznać się z działalnością lokalnych społeczności, ale również zabrać 
głos w dyskusji na temat miejsca i roli organizacji pozarządowych w życiu lokalnym. 

c.d. na stronie 41

Podczas Jarmarku Inicjatyw Lo-
kalnych swoją ofertę przedstawiły 
nie tylko organizacje działające  
w ramach trzeciego sektora, ale 
również lokalni rzemieślnicy... 

Rzemieślnicy Roku 2007...

Starszy Cechu Józef Gawliczek  
i podstarsza Wiesława Czosnecka 
– Bednarz wręczyli prezydentowi 
Adamowi Fudalemu honorową 
odznakę rzemiosła śląskiego.

Zdjęcia s



Wyjątkowo liczna w tym roku grupa laureatów.                                                                    

c.d. na stronie 24

Marian Bednarek jest postacią w środowi-
sku kulturalnym znaną i docenianą za szerokie 
spektrum artystycznych działań. Jest plastykiem 
i jednocześnie teatralnym wizjonerem, twórcą 
i spiritus movens Festiwalu Sztuki Teatralnej, 
Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki im. V. van 
Gogha, Przeglądu Filmów Eksperymentalnych 
i Videoartu, organizowanych przez Fundację 
Elektrowni Rybnik. Poeta, malarz, rysownik, 

scenograf i reżyser teatralny, a nieobce jest mu 
również słowo. Jest twórcą teatru plastycznego, 
realizatorem kilkunastu spektakli oraz licznych 
akcji teatralnych i happeningów. Nagrodę 
otrzymał za całokształt 15–letniej twórczości 
artystycznej oraz upowszechnianie sztuki te-
atralnej i plastycznej.

Grażyna Zarzecka–Czech jest artystą–pla-
stykiem, od 2003 r. prezesem rybnicko–raci-
borskiego koła Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Jest czynnym, wystawiającym swoje 
prace twórcą, a także „mistrzynią” młodych 
adeptów sztuki plastycznej. Inicjatorka Ogól-
nopolskiego Pleneru Malarskiego „Rybnickie 
Inspiracje”, zorganizowanego po raz pierwszy 
w 2004 roku oraz pomysłodawczyni założenia 
w Rybniku Muzeum Sztuki Współczesnej. 
Została nagrodzona za całokształt działalności 
artystycznej, upowszechnianie malarstwa oraz 
wkład wniesiony w organizację życia kultural-
nego w mieście. 

Krzysztof Łapka wydaje się być najwięk-
szym indywidualistą w tym gronie – współ-
pracuje z wieloma ośrodkami i jednostkami 

kultury, nie wiążąc się z nimi formalnie. 
Angażuje się w mający wielu miłośników 
„Wieczór sztuk” – cykliczne przedsięwzięcie 
artystyczne organizowane w DK w Chwało-
wicach, społecznie pełni funkcję kuratora 
Galerii Fotografii „DeKa” w tej placówce. Jest 
również członkiem Rybnickiej Grupy Fotogra-
ficznej „Flash” i pomysłodawcą wielu wystaw 
fotograficznych regionalnych i ogólnopolskich. 
Nagrodę otrzymał za upowszechnianie kultury i 
 sztuki, ze szczególnym wyróżnieniem promocji 
fotografii.

Bliżej przedstawiać nie trzeba zespołu  
Carantuohill, rybnicko–żorskiej grupy  

folkowej grającej muzykę celtycką, którą two-
rzą Bogdan Wita, Zbigniew Seyda, Adam 
Drewniok, Maciej Paszek, Dariusz Sojka 
i Marek Sochacki. Nagroda została przyzna-
no w roku jubileuszu 20–lecia nieprzerwanej 
działalności grupy w niezmienionym składzie, 
tuż po zdobyciu przez nią muzycznej nagrody 
Fryderyka w kategorii Album Roku Etno–Folk. 
Duży artykuł poświęciliśmy zespołowi w jed-
nym z ostatnich numerów „GR”, informując 
o tej nagrodzie.

O sukcesie następnego laureata – Kabaretu 
Młodych Panów w składzie Robert Koról-
czyk, Bartosz Demczuk, Mateusz Banasz-
kiewicz, Piotr Sobik i Łukasz Kaczmarczyk 
– pisaliśmy natomiast w numerze poprzednim, 
„donosząc” o zdobyciu pierwszego miejsca  
w tegorocznej edycji najbardziej prestiżowego 
przeglądu kabaretów PAKA w Krakowie i spo-
tkaniu z tej okazji z prezydentem miasta.

Zespół Tańca Ludowego „Przygoda” 
prowadzony przez Anitę Geratowską to w Ryb-
niku prawdziwa instytucja – w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej skupia kilkusetosobową grupę 

dzieci i młodzieży, upowszechniając tradycję  
i taniec ludowy oraz promując Rybnik nie 
tylko w Polsce, ale również zagranicą. Historię  
i dokonania zespołu przypomnimy szerzej przy 
okazji tegorocznych obchodów 35. rocznicy 
jego działalności.      

Jeszcze bardziej godny jubileusz, bo 60. 
rocznicę istnienia obchodzić będzie w tym 
roku kolejny laureat zbiorowy prezydenckiej 
nagrody – Miejska Orkiestra Dęta „Ryb-
nik”, jako spadkobierczyni tradycji orkiestry 
dętej w nieistniejących już Rybnickich Zakła-
dów Naprawczych. Dziś orkiestra działa pod 
kierownictwem Mariana Wolnego, inicjatora 

odbywającego się w Rybniku od kilkunastu lat 
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Złota Lira”. Szerzej o laureacie przy okazji 
obchodów jubileuszu.

Również okrągłą, bo 10. rocznicę dzia-
łalności obchodzi w tym roku Chór Sonus 
przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II 
st. im. Antoniego i Karola Szafranków,  
a nagroda w roku jubileuszu przyznana została 
za upowszechnianie tradycji chóralnej. Zespół, 
aktualnie pod dyrekcją Zyglindy Lampert 
– Raszyńskiej, promuje tradycję śpiewu chó-
ralnego poprzez uczestnictwo w miejskich 
uroczystościach oraz udział w wielu festiwa-
lach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim  
i międzynarodowym, a jednym z największych 
sukcesów zespołu jest nawiązanie współpracy  
z Polsko–Niemiecką Akademią Chóralną In-
terra–Pax, z którą chór jest związany od 8 lat.

Wręczenie nagród miało miejsce w sali 
widowiskowej Rybnickiego Centrum Kultury, 
które było współorganizatorem uroczysto-
ści. Niezwykłą oprawę artystyczną stworzyli  

W tym roku „nagrody kulturalne” 
miały głównie jubileuszowy i grupowy 
charakter, choć prezydent docenił też 
twórców indywidualnych. I od nich 
przedstawianie laureatów zaczynamy…

Wespół, w zespół i… indywidualnie
Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury
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Na zakończenie popisów nowość – wspólna 
prezentacja kilku zespołów, co sprawiło, że 
naprawdę cały Rynek zatańczył. W czasie inau-
guracji zaprezentowało się 9 orkiestr – zaś do 
przesłuchań konkursowych zgłoszono 7: polskie 
z kop. „Sośnica” oraz z gminy Kleszczów (koło 
Bełchatowa), a także zespoły z Włoch, Chorwacji, 
Węgier, Czech i Słowacji oraz z „Zofiówki” przy-
grywającej występującemu w konkursie mażore-
tek zespołowi „Zez” z Jastrzębia–Zdroju. Obok 
własnej muzycznej wizytówki, orkiestry zagrały 
wspólnie rybnicki hejnał oraz dwie  kompozycje, 
w tym zadedykowaną animatorowi festiwalu Ma-
rianowi Wolnemu, a także hymn Unii Europejskie 
czyli Odę do radości Beethovena. W ciągu trzech 
dni orkiestry wystąpiły w Parku im. Czempiela w Niedobczycach, a także  
w Stodołach i Kamieniu. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem 
prof. Alojzego Kopoczka zdecydowało, że Grand Prix, Złotą Lirę  
i puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzyma Dychowy 

Orchestr Zakladnej Umeleckej 
Skoly z Powarskiej Bystrzycy na 
Słowacji pod dyr. Michała Broski, 
a grający na ksylofonie Pavol Baška 
za wykonanie partii solowej otrzymał 
wyróżnienie, podobnie jak Martin 
Zahora z tej samej orkiestry, grający na flecie. Wyróżniony został również 
puzonista Beniamin Klop z orkiestry kop. „Sośnica”. 

Za najlepszą grupę mażoretek uznano Zespół Taneczny „Zez”  
z Jastrzębia–Zdroju. Ale nagród było oczywiście więcej: Srebrne Pasma 
zdobyły orkiestra młodzieżowa z Kleszczowa i z Miszkolca na Węgrzech, 
zaś Złote Pasma – kolejowa orkiestra z Varażdina na Chorwacji, zespół  
z Ostrawy–Hrabuwki, z kop. „Sośnica” i włoska orkiestra z Cisternino 
z dyrygentem Donato Semeraro, który otrzymał dodatkowo dyplom za 
bardzo dobre wykonanie programu konkursowego. Nagrody podczas 
koncertu galowego w Teatrze Ziemi Rybnickiej wręczył prezydent Adam 
Fudali, a obok laureata wystąpili goście z Włoch oraz Międzynarodowa 
Orkiestra „Silesia” złożona z muzyków z Czech i Polski z solistami. Ale 
festiwal „Złota Lira” to również wcześniejsze, trzydniowe „dęte granie”  
w Ostrawie, gdzie zaprezentowali się goście głównego konkursu  

Dyrygent zwycięskiej orkiestry Michał 
Broska odbiera nagrodę z rąk prezydenta 
Adama Fudalego.                   Zdj.: W.T.

Zwycięska orkiestra ze Słowacji i jej wyróżniony solista Pavol Baška.

Laureat konkursu mażoretek – zespół „Zez” z Jastrzębia.                                  Zdj.: r

Laureat Grand Prix – słowacka 
orkiestra z Powarskiej Bystrzycy.

Zdj.: J. Huak

c.d. na stronie 33

XVI Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira 2007

Grand Prix dla Słowaków!
Już na wstępie padł rekord – do konkursu przystą-

piło aż 12 grup dziewczęcych mażoretek. I na Rynku w 
czasie ich występu nie spadła ani jedna kropla deszczu, 
co w ostatnich kilku latach było niemal regułą... 
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Plenerową zabawę na Rynku pod hasłem „Dorośli dzieciom” za-
inaugurował finał Rybnickiego Festiwalu Młodych Talentów im. 
Ireneusza Jeszka, zorganizowanego przez Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch” oraz Państwową Szkołę Muzyczną. Ósma edycja 
festiwalu zgromadziła stu instrumentalistów, wokalistów oraz młodych 
kompozytorów z całego kraju. Grand Prix przyznano Małgorzacie Mo-
krus z Katowic, która oprócz Diamentowej Rybki otrzymała również 
zaproszenie dla dwóch osób do Eurodisneylandu i Parku Asterixa  
w Paryżu, ufundowane przez Firo–Tour. Zdobywczyni Grand Prix nie 
mogła wystąpić podczas koncertu finałowego, za to próbkę talentu dali 
pozostali laureaci festiwalu: Anna Wieczorek, Jacek Francuz, Chanelle 
Bednarczyk, Patrycja Szubert (wszyscy z Rybnika), Joanna Szymala  
z Żor, Mateusz Piecowski z Pieców oraz Paulina Raszczyk z Gaszowic. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się również Maria Pragłowska z Będzi-
na oraz Wojciech Chlapek – rybniczanin, od niedawna mieszkający  
w Warszawie (o jego sukcesach pisaliśmy w GR nr 3 z marca br.). Jury 
postanowiło przyznać też wyróżnienia oraz nagrody specjalne dla mło-
dych twórców. Wśród wyróżnionych znaleźli się rybniczanie: Martyna 
Pogorzelczyk i Krzysztof Grzegorzyca, a nagrody specjalne trafiły do rąk 
Tomasza Buchty z Bytomia, Pawła Kapuły z Rybnika 
oraz Moniki Babskiej z Lublińca. Wszyscy finaliści 
otrzymali statuetki złotych, srebrnych i brązowych 
rybek, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Publiczność, która z czasem coraz liczniej wypeł-
niała Rynek, oklaskiwała również laureatów XXV 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego, 
zorganizowanego w połowie maja w Domu Kultury 
Chwałowice. W najmłodszej kategorii wiekowej 
zwyciężyła Martyna Pogorzelczyk z rybnickiego 
Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych. W starszych 
kategoriach najlepszymi wokalistkami okazały się: 
Klaudia Kątna z Tarnowskich Gór, Jagoda Klimek  
z SP 11 w Rybniku oraz Paulina Raszczyk z Gaszowic. 
Rybniczanka Patrycja Szubert ze Śląskiego Centrum 
Muzycznego „Muzyka i Ruch” uplasowała się na 
drugim miejscu, a Dorota Podleśny z rybnickiego 
Stowarzyszenia Oświatowo–Kulturalnego LOGOS 
zajęła III pozycję. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
cenne nagrody – odtwarzacze i aparaty cyfrowe, ufundowane m.in. dzię-
ki dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. 

Koncert z udziałem laureatów dziecięcych festiwali nie był jedyną 
atrakcją zabawy na Rynku. Po konkursowych zmaganiach, przeprowa-
dzonych przez duet rozśpiewanych i roztańczonych... „dalmatyńczyków”, 
w których swoich sił próbowały nie tylko dzieci, ale również ich rodzice, 
przyszła pora na kolejną dawkę artystycznych występów. Swój taneczny 
kunszt zaprezentowały dziewczyny z teatru „Mirago”, a gęstniejący 
tłum nie szczędził oklasków. Ci, którzy nie zlękli się ciemnych chmur 
z pewnością nie żałują, że przyszli na rybnicki Rynek, gdyż atrakcji nie 
brakowało, zarówno dla małych jak i dużych. Ci ostatni mieli szansę 
obejrzeć lśniące stare i nowe limuzyny, zasięgnąć porad kosmetycznych, 
zaplanować wakacyjny wyjazd w nieznane, a ich pociechy w tym czasie 
malowały buźki, skakały na trampolinie i zjeżdżały na sporej dmucha-
nej zjeżdżalni, do której momentami ustawiała się dłuuuuuga kolejka. 
Nie zabrakło też życzeń dla najmłodszych mieszkańców miasta, które 
złożył prezydent Adam Fudali oraz podziękowań dla osób, bez któ-
rych impreza nie byłaby tak udana. Dyplomy trafiły do przedstawicieli 
firm Utex, Media Markt, Euromot, Tenneco Automotive Polska oraz 

Pogoda, choć zmienna, nie popsuła humorów najmłodszym dla których, z okazji ich święta, w całym mieście przygotowano sporo 
atrakcji. Koncerty, przedstawienia teatralne, konkursy i wspólne zabawy przysporzyły wiele radości nie tylko milusińskim, ale także 
rodzicom, dla których zabawa w towarzystwie ich pociech była znakomitym pretekstem do powrotu do beztroskich lat dzieciństwa.

W takim dniu dzieci się nie nudzą...

Rynkowa im-
preza przebie-
gała pod ha-
słem „Dorośli 
Dzieciom” 

Atrybutem ordynatora dziecięcego 
oddziału orzepowickiej placówki 
Grzegorza Górala jest nie tylko 
stetoskop...

Dzięki osobom o otwartych sercach i ... portfelach, dzieci cieszą się 
nie tylko w Dniu Dziecka.

c.d. na stronie 22
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Na scenie zaprezentowali się 
laureaci Rybnickiego Festiwalu 
Młodych Talentów (po lewej)  
i Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
(u góry). 



Rodzice dzieci z Przedszkola nr 15 opowiedzieli legendę o „Złotej gęsi”.

Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem SA 
w Rybniku i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W imieniu 
najmłodszych pacjentów rybnickiego szpitala swoje podziękowania oso-
bom, które otwierają swoje serca... i portfele, przekazali też chłopcy oraz 
towarzyszący im ordynator dziecięcego oddziału orzepowickiej placówki 
Grzegorz Góral. Doktor, którego atrybutem są nie tylko słuchawki, ale 
i... gitara, jak zwykle stanął przed mikrofonem i... zaśpiewał z towarzy-
szeniem zespołu „Grzybowski Band”. Grupa z Bielska–Białej wykonała 
tego wieczora najpopularniejsze piosenki, które znają zarówno dzieci, 
ale i dorośli, co potwierdziły wspólne śpiewy. W repertuarze znalazły się 
„Puszek okruszek”, „Wszystkie dzieci nasze są”, „Ogórek wąsaty”, „Mydło 
wszystko umyje”, a nawet... „Kaczka dziwaczka”, a nowoczesne big–ban-
dowe aranżacje nadały utworom wyjątkowe brzmienie. Zabawę dla 
małych i dużych przygotowało miasto i Rybnickie Centrum Kultury. 

„Dorośli dzieciom” to hasło nie tylko festynowej zabawy na Ryn-
ku, ale i imprezy, jaka odbyła się w Przedszkolu nr 10. To właśnie  
w tej placówce rodzice przygotowali dla swoich pociech spektakl  
„O księżniczce na ziarnku grochu” i jak mówi dyrektor P nr 10 Elżbieta 
Ciwis, to już drugie, po „Czerwonym kapturku”, przedstawienie tego 
typu. Tym razem rodzice opowiedzieli o księżniczce Pirlipatce, ale jak 
opowiedzieli! Ubrani w przepiękne stroje, wypożyczone specjalnie  
z gliwickiego teatru i z dużym aktorskim zacięciem, mimo że zgodnie 
twierdzili, że wcześniej nie mieli żadnych doświadczeń z profesjonalną 
sceną. No, może grający króla Barry Smerin, który w czasie studiów, 
wtedy jeszcze w Anglii, nie stronił od uczelnianych występów. Obok 
niego, przed pełnymi zachwytu dziećmi, wystąpili Anna Tomasiczek, 
Roman Kapusta, Ewa Rajchel, Danuta Jonderko, Marzena Henzel, 
Jakub Kowalczyk, Iwona Chrobok, Karina Smerin, Aleksandra Gacka, 
a całość reżyserskim okiem ogarnęły Barbara Grzegoszczyk i Elżbieta 
Bednorz.

O najmłodszych pamiętali również przedstawiciele Centrum Han-
dlowo–Rozrywkowego Rybnik Plaza. Katarzyna Dziubany, dyrektor 
ds. marketingu Rybnik Plaza oraz Łukasz Kupczyński, kierownik 
funkcjonującego w ramach centrum Fantasy Parku, przekazali na ręce 
prezydenta Adama Fudalego zaproszenia do skorzystania z atrakcji 
oferowanych w rybnickim obiekcie handlowo–rozrywkowym. — Z 
okazji Dnia Dziecka chcieliśmy uczynić coś dla najmłodszych rybniczan. 
Postanowiliśmy na ten cel przeznaczyć zaproszenia do udziału w różnych 
formach rozrywki, które oferuje Fantasy Park. Są to – w zależności od 
wieku dzieci – zaproszenia na plac zabaw, karty do gier video, a dla naj-
starszych – zaproszenia do gry w kręgle — mówi Katarzyna Dziubany. Z 
propozycji rybnickiej Plazy i Fantasy Parku skorzystają wychowanko-
wie miejskich placówek opiekuńczo–wychowawczych, a czeka na nich 
sporo atrakcji: zjeżdżalnie, tunele, ruchome mosty i basen z piłkami, 
gry video oraz osiem torów do gry w kręgle. Przedstawiciele centrum 
zapewniają, że to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia tego typu akcja. 
Trzymamy za słowo!  

Bohaterami festynu zorganizowanego w Przedszkolu nr 3 w 
dzielnicy Paruszowiec–Piaski były nie tylko dzieci, ale także dorośli, a 
dokładnie mamy, bowiem organizatorzy plenerowej zabawy postanowili 
połączyć obchody Dnia Dziecka z Dniem Matki. Podczas wspólnego 
świętowania rodzice grupy pięciolatków przygotowali przedstawienie 
pt. „Czerwony Kapturek”, wpisując się tym samym w ogólnopolską 
akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Treść inscenizacji nawiązywała do 
problemu bezpieczeństwa dzieci w mieście, a jej mottem w stylu Marii 
Konopnickiej, stały się słowa: „Gdy bezpiecznie chcesz żyć dziecię – nie 
chodź samo po tym świecie!”, do których nawiązywały również piosenki 
w wykonaniu rodziców. — Warto było zmierzyć się ze sceną i  spróbować, 
za pomocą słowa, dotrzeć do serc dzieci, by w każdej sytuacji pamiętały 
o zasadach bezpieczeństwa i nie ufały nieznajomym — mówią rodzice 
grający w przedstawieniu. W trakcie imprezy zorganizowano również 
aukcję, na której wystawiono przedmioty wykonane przez nauczycielki 
– malowane ręcznie naczynia szklane oraz przedmioty codziennego 

Spektakl „O księż-
niczce na ziarnku 
grochu” zaprezento-
wali rodzice swoim 
pociechom z Przed-
szkola nr 10. 
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W postaci z bajki o Czerwonym Kapturku wcielili się rodzice przedszkolaków  
z Paruszowca–Piasków.
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Dzięki zaprosze-
niom przekaza-
nym na ręce prezy-
denta A. Fudalego 
dzieci skorzystają 
z atrakcji Focus 
Parku.



użytku, a dzięki wsparciu sponsorów zorganizowano loterię fantową 
oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Uzyskany dochód przeznaczono na 
wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne. Piosenki, wierszyki 
i pokaz tańca współczesnego w wykonaniu przedszkolaków wypełniły 
drugą część festynu i sprawiły sporo radości wszystkim uczestnikom.

Spektakle w wykonaniu rodziców przedszkolaków to chyba nowy 
trend... Również w Przedszkolu nr 15 w Boguszowicach dla uczczenia 
Dnia Dziecka ośmioosobowa grupa rodziców wraz z wychowawczynią 
Bogusławą Biernacką przygotowała dla milusińskich legendę pt. „Złota 
gęś”. Próby trwały od połowy lutego, a premiera odbyła się 1 czerwca. 
Jednak inscenizacja tak się wszystkim podobała, że pokazano ją po-
nownie, dzieciom z pobliskich przedszkoli.

Wtulić się w futro pięknego rasowego kota – ta sztuka udała się wielu 
dzieciom, które przyszły do Szkoły Podstawowej nr 3 w Paruszowcu–Pia-
skach, by wziąć udział w specjalnym kocim pokazie. Dostojne futrzaki 
można było wziąć na ręce, ale i namalować podczas konkursu z nagroda-
mi. Tyle radości sprawiło dzieciom działające w mieście Stowarzyszenie 
Miłośników Kotów Cat Club, którego członkowie na pokaz przyszli 
również ze swoimi dziećmi. Jednym z nich był Michał, który opiekuje 
się pupilem o dźwięcznym imieniu „Dee” czy 4–letnia Sara Stempka, 
której mama Mariola hoduje koty syberyjskie. Mała Sara nie tylko lubi 
się bawić z kotami, ale przede wszystkim je malować, i to jak! Pokaz 
kotów rasowych, tym razem zorganizowany z okazji Dnia Dziecka, był 
kolejnym, jaki odbył się w Rybniku z inicjatywy stowarzyszenia Cat 
Club. I jak zwykle datki zebrane w jego trakcie trafią do rybnickiego 
schroniska. Jak mówi prezes stowarzyszenia Ludwika Małecka, pod-
czas ostatniego pokazu zebrano 500 zł, za które kupiono suchą karmę 
dla podopiecznych rybnickiego schroniska, co dyrekcję tej placówki 
niezwykle ucieszyło. Pokaz miał więc również charakter edukacyjny, 
a dzieci dowiedziały się, że można pomagać tym zwierzętom, które 
nie miały tyle szczęścia do dobrych opiekunów. Jednak istotą pokazu 
było oczywiście... podziwianie wyjątkowych kocich okazów. Oprócz 
rodzimych hodowców w szkole na Piaskach zaprezentowali się też wy-
stawcy z Czech, a nie dało się przejść obojętnie obok majestatycznych 
maine coonów, oderwać oczu od niebieskookiego kota syberyjskiego 
„neva masquarada” czy dotknąć aksamitnego futra kota rosyjskiego 
niebieskiego. Dzieci były pełne zachwytu, podobnie jak dorośli, patrz 
autorka tekstu, która cieszyła się jak... dziecko.  

Swojego święta bez udziału w okolicznościowych imprezach nie wy-
obrażają sobie dzieci z Boguszowic–Osiedla i Boguszowic Starych. 
Ci pierwsi bardzo licznie bawili się w parku osiedlowym – grali w szachy 
pod gołym niebem, wędkowali na wesoło, sprawdzali swoje sceniczno 
– wokalne umiejętności i uczestniczyli w wielu zabawach i konkursach. 
Mieli też możliwość oklaskiwania swoich rówieśników, a na plenerowej 
scenie zaprezentowały się zespoły ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi 
Raciborskiej – tęczowe Majoretki oraz „Szał” i „Szkraby”, a także 
grupy działające w DK – „System” i „Cantate”. Imprezę przygotowały 
wspólnie Koło Wędkarskie, V Drużyna Harcerska i Dom Kultury  
z Boguszowic–Osiedla, który był również współorganizatorem innej 
dziecięco – familijnej zabawy w ogrodzie farskim w Boguszowicach 
Starych. Tam dla wszystkich miłośników festynowych atrakcji przygo-
towano loterię fantową, przejażdżki konne, degustację pysznych domo-
wych wypieków oraz występy artystyczne. Licznie zebrana publiczność 
oklaskiwała też najbardziej wdzięczne występy małych artystów. Na 
scenie zaprezentowali się bowiem uczestnicy V Przeglądu Przedszkol-
nych Grup Rytmiczno–Muzycznych „Roztańczone Pantofelki”. Wśród 
laureatów brylowali podopieczni żorskiego Przedszkola nr 22 – grupy 
„Niezapominajki”, „Murzynki” i „Balbinki”, ale na podium stanęły też 
„Słoneczka” z Przedszkola nr 16 oraz 6–latki z boguszowickiego Przed-
szkola nr 39. Głównymi organizatorami rodzinnej zabawy byli Rada 
Dzielnicy Boguszowice Stare, Przedszkole nr 18 wspólnie z rodzicami 
oraz boguszowickie drużyny harcerskie.     

Niestety, ogromna ulewa przeszkodziła w wielkim świętowaniu malu-

Zorganizowany z okazji Dnia Dziecka pokaz 
kotów rasowych nie tylko dzieciom sprawił wiele 
radości... 

Podczas festynu w Boguszowicach Starych wystąpili uczestnicy przeglądu „Roztańczone 
Pantofelki”.

Dzieci z Boguszowic Osiedla bawiły się pod gołym niebem i oklaskiwały swoich ró-
wieśników. 

Ogromna ulewa przeszkodziła w świętowaniu maluchom i ich rodzinom w Chwało-
wicach. c.d. na stronie 24
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chom i ich rodzinom w Chwałowicach, gdzie rozpoczęła się festynowa 
zabawa pod hasłem „Dla małych i dużych”. Rozpoczęła, ale niestety 
– nie zakończyła. Zanim jednak rozpadało się na dobre, dzieci bawiły 
się przednio – uczestniczyły w konkursach sportowo–zręcznościowych, 
jeździły na karuzeli, zjeżdżały „z górki na pazurki” na dmuchanej 
zjeżdżalni, rozwiązywały zagadki i rysunkami ozdabiały taneczną płytę 
w parku za Domem Kultury oraz oklaskiwały występujące na scenie 
dzieci z chwałowickich placówek. Imprezę zorganizowały wspólnie DK 
Chwałowice, Rada Dzielnicy oraz Przedszkole nr 13. Kiedy pogoda 
nie dopisuje, nie trzeba załamywać rąk – można przecież spędzić 
ten dzień w domu i zupełnie się nie nudzić... Jest przecież komputer  
i portal astrohobby.pl, na którym zainaugurowano I Międzygalak-
tyczny Dzień Dziecka, z atrakcjami i konkursami on–line oraz cyklem 
prelekcji edukacyjnych i pokazów nieba, jakie odbyły się również  
w kilku rybnickich placówkach oświatowo–wychowawczych. 

Problemu z deszczem nie mieli mali i duzi mieszkańcy Meksyku, 
którzy w parku „Kozie Góry” kilka dni „po terminie” znaleźli dobrą 
zabawę i... schronienie przed upałem, choć dopiero DD. A atrakcji  
w zorganizowanym przez Radę Dzielnicy i sponsorów, nie brakowało 
– była loteria fantowa, malowano buźki, próbowano swych sił w paint-
ballu i innych sportowych dyscyplinach. Dzieci chętnie jeździły bryczką, 
brały udział w konkursach plastycznych i układały puzzle. Swoje umie-

jętności i lśniące motocykle zaprezentowali też policjanci, a do Meksyku 
przyjechali również prezydent A. Fudali i jego zastępca M. Śmigielski 
oraz zespół z Mazamet, który gościł w tym czasie w mieście.

Jak więc widać w naszym mieście, dzieci nie mają powodów by się 
nudzić, szczególnie w Dniu Dziecka...                                      (D), (S).

W dzielnicy Meksyk dzieci chętnie brały udział w konkursach plastycznych, a nagrody 
wręczyli francuscy goście z zespołu muzycznego Saint Raphäel.   Zdjęcia: s, d, arch. org.
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Wespół, w zespół i… indywidualnie

Dwóch rybnickich uczniów – Andrzej Iwan z VII LO i Piotr Iwan z Gimnazjum nr 1 w 
Rybniku, zdobyło I nagrodę w konkursie historyczno–literackim „Ocalić od zapomnienia”, 
organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Obaj uczniowie, pod opieką Ireneusza Sło-
mińskiego przygotowali pracę pt. „Czy przetrwa pamięć po sędziwych drzewach uroczyska „Głębokie 
Doły”. W ocenie jury, w którego skład wchodzili 
m.in. historycy z Uniwersytetu Śl., ich prace były 
przegotowane niemal perfekcyjnie i najbardziej 
przypominały prace naukowe. W tym samym 
konkursie została wyróżniona także Monika 
Paniczek z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi w Rybniku.                                        Fr. 

Nagrodzeni w konkursie „Ocalić od zapomnienia”

dla niej najbardziej utalentowani uczniowie „szkoły 
Szafranków”. W dwuczęściowym koncercie młodzi 
soliści – laureaci ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursów – wystąpili z towarzyszeniem Fil-
harmonii Rybnickiej pod batutą Mirosława Jacka 
Błaszczyka, który nie krył podziwu dla  umiejętności 

młodych muzyków. Koncertem 
na dwa oboje T. Albinioniego 
rozpoczęły dwie Katarzyny – Ży-
lewska i Bańczyk – z klasy prof. 
Jana Ludwika; koncert c–moll 

J.Ch. Bacha zagra-
ła altowiolistka 

Karolina 
T w a r -
d z i k , 

uczennica prof. 
Olgi  Rumpel;  by 

zmierzyć się z koncer-

tem cis–moll Rimskiego–Korsakowa do for-
tepianu zasiadł Tomasz Karasek, którego na-
uczycielką jest prof. Maria Warchoł–Sobiesiak.  
Po nim ulubienica rybnickiej publiczności Chanelle 
Bednarczyk z klasy prof. Romany Kuczery zagrała  
IX Koncert skrzypcowy a–moll Ch. Beriota, a po-
tem wystąpił uczeń prof. Leona Mielimąki Jacek 
Francuz z koncertem wiolonczelowym a–moll C. 
Saïnt–Saënsa. Największe brawa, po Chanelle 
oczywiście, zebrali pianistka Monika Pawlas z klasy 
fortepianu prof. Michała Szczepańskiego, która 
wykonała Koncert fortepianowy a–moll E. Griega 
oraz Michał Marcol z klasy prof. Adama Mokrusa. 
Michał wykonał Koncert skrzypcowy A–dur Karło-
wicza, dowodząc po raz kolejny swojego talentu. 

Całość poprowadził absolwent rybnickiej 
szkoły, dziś już student kompozycji Akademii 
Muzycznej w Katowicach Kamil Staszowski. Jak 
już wspominaliśmy w innym materiale w tym 
numerze „GR”, goście z partnerskiego Mazamet 
we Francji byli zachwyceni koncertem, z jakim 
wystąpili przed nimi rybniccy uczniowie, gotowi 
„transferować” do siebie ich nauczycieli. Co 
powiedzieliby po tym koncercie...? My mamy 
pewność, że talenty muzyczne wciąż się u nas 
rodzą...

(r)

Michał Marcol będzie jednym  
z siedmiorga absolwentów i uczniów 

rybnickiej szkoły muzycznej, którzy 
wyjadą na miesiąc do USA, dzięki zdo-
byciu międzynarodowego stypendium. 
Więcej napiszemy po ich powrocie.

24 Nr 6-7/432-433; czerwiec-lipiec 2007

Zakręcony
festiwal

Uczestni-
cy II Ogólno- 
p o l s k i e g o 
Festiwalu „Za-
kręcone Fleciki”, zorga-
nizowanego w Państwowej 
Szkole Muzycznej im. Bra-
ci Szafranków zagrali na instrumencie, 
który niezbyt często można zobaczyć  
i usłyszeć w salach koncertowych. 

Młodzi fleciści zaprezentowali swoje 
umiejętności grając na fletach z zakręconą 
główką, na których z łatwością mogą grać 
nawet 5–letnie dzieci. — Flet z zakręconą 
główką jest krótszy od tradycyjnego i łatwiej z 
niego wydobyć dźwięki, dlatego świetnie na-
daje się już dla kilkuletnich dzieci — mówi 
Grażyna Hejno – organizatorka festiwalu 
i wiceprezes Stowarzyszenia Flecistów 
Polskich. W festiwalu wzięło udział 35 
uczniów szkół muzycznych, m.in z Warsza-
wy, Łodzi, Wrocławia, Wodzisławia i Żor. 
Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego 
Mrozika przyznało nagrody i wyróżnienia 
w trzech kategoriach wiekowych od 5 do 11 
lat.  Wśród najmłodszych najlepszą okazała 
się Wiktoria Kudanowska z Łodzi, a w star-
szych kategoriach wiekowych zwyciężyły 
Eliza Kulej z Wodzisławia Śląskiego oraz 
Maria Raszka z Wisły (na zdj.). 

(D)



Na festyn, obok uczniów „Szkoły Życia” 
wraz z rodzicami, zapraszane są wszystkie 
miejskie placówki opiekujące się osobami nie-
pełnosprawnymi, a także przedstawiciele władz 
miasta i powiatu. Organizatorzy korzystają 
również ze wsparcia finansowego miasta, ale 
w głównej mierze – sponsorów, których ilość 
świadczy o dużej sile przekonywania dyrektor 
Lucyny Ibrom. Pyszne ciasta upiekli rodzice 
oraz przekazali rybniccy cukiernicy, udało się 
również bezpłatnie wynająć teren ośrodka.  

Wśród sponsorowanych atrakcji były dmu-
chańce, przejażdżki konne, akrobacje samolo-
towe, a szczególnie ciepło dzieci przyjęły poli-
cyjną maskotkę Sznupka i z zainteresowaniem 
obejrzały pokazy umiejętności rybnickich poli-
cjantów, nagradzając ich „wyczyny” gromkim 
aplauzem. Pracownicy „Szkoły Życia” przygo-
towali gry i zabawy zręcznościowe, konkursy 
wokalne i plastyczne oraz loterię fantową. Były 
popisy własnych zespołów artystycznych, wystą-
pili również goście, m.in. zespół muzyczny Saint 
Raphäel i grupa taneczna „Danse Passion”  
z zaprzyjaźnionego z Rybnikiem francuskiego 
miasta Mazamet. 

Wśród francuskich gości był Joseph Bra-
mardi, dyrektor sieci placówek dla niepełno-
sprawnych prowadzonych przez stowarzyszenie  
w Mazamet i okolicy, który już wcześniej nawią-
zał współpracę m.in. z rybnickimi warsztatami 
terapii zajęciowej, „Szkołą Życia” i domem 
dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie 
w Niedobczycach. Powtórzył on zdecydowanie 
pozytywną opinię o systemie opieki nad osoba-
mi niepełnosprawnymi w naszym mieście, która 
nie odbiega od poziomu francuskiego.

W tym czasie na Zalewie Rybnickim trwała 
zacięta rywalizacja żeglarzy, organizowana  

już po raz siódmy przez Sekcję 
Terenową Olimpiad Specjalnych 
„Promyk” przy Specjalnym Ze-
spole Szkolno–Przedszkolnym  
w Rybniku.

Do zawodów  stanęło dziewięć załóg, 
z czego cztery wystawiły sekcje rybnic-
kie: trzy  „Promyk” i jedną –  sekcja 
„Fair Play” przy rybnickim Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. 
Pozostałe przyjechały z Rudy Śl., Ty-
chów, Miedar i Kędzierzyna–Koźla. 

Każda z załóg składa się ze sprawnego ster-
nika, trzech zawodników niepełnosprawnych 
i balastu czyli... opiekuna–wolontariusza. Dla 
załogantów zawody są ważnym sprawdzianem 
umiejętności żeglarskich szlifowanych przez 
cały rok treningów. Jak mówi prezes „Promy-
ka” Aneta Gawrysiak, aktywność sportowa 
osób z upośledzeniem umysłowym ma oczy-
wiście cel terapeutyczny i np. sztuka wiązania 
węzłów żeglarskich przydaje się przy... zawią-
zywaniu butów. Zresztą „Promyk” nie tylko 

żeglarstwem stoi – na Światowe 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 
które odbędą na przełomie wrze-
śnia i października tego roku  
w Szanghaju, pojedzie czworo 
rybniczan: pływak Damian Woj-
ciechowski z trenerką i opiekunką 
Sylwią Olesińską–Myśliwiec oraz 
tenisistka Monika Wieczorek  

z opiekunem Adamem Rekiem. 
W VII Regatach Żeglarskich Olimpiad 

Specjalnych w I grupie sprawnościowej dwa 
czołowe miejsca zajęły dwie załogi „Promyka”, 
trzecie Sekcja Terenowa „Fair Play”, czwarte 
– „Halembianka” z Rudy Śl. W II grupie wygra-
ła Sekcja Terenowa „Pryzmat” z Tych, a kolejne 
miejsca zajęły sekcje „Krzyś” z Kędzierzyna–
–Koźla, „Wigor” z Jastrzębia–Zdroju, „Sokoły” 
z Miedar i rybnicki „Promyk”. Żeglarzom „spe-
cjalnym” życzymy pomyślnych wiatrów również 
na wszystkich innych zawodach.     (r)

Organizowany od wielu lat przez Specjalny Zespół Szkolno–Przedszkolny 
integracyjny festyn znów zadziwił rozmachem. Jego termin i miejsce czyli 
ośrodek w Chwałęcicach nad Zalewem Rybnickim nie były przypadkowe 
– tego samego dnia odbyły tu VII Regionalne Regaty Żeglarskie Olimpiad 
Specjalnych. Kiedy żeglarze wypłynęli na wodę, „lądowe szczury” bawiły 
się na brzegu.

Integracja na lądzie i wodzie

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 25
Ulubiony „policjant” dzieci – Sznupek.

Załogi wypłynęły na wodę.

Pokazy sprawności policji. Zdjęcia: r

Jedna z festynowych atrakcji – przejażdżka bryczką.

W zawodach wzięło udział 9 załóg.



W plenerze i z rodziną...

Piknik Przyjaciół II LO połączony z 
Dniem Ekologii, przyciągnął jak co roku, 
liczne grono sympatyków dawnej „Hanki”. 
Wraz z uczniami dzisiejszego „Frycza” 
doskonale bawili się również licealiści z I 
LO im. Powstańców Śląskich, co być może 
świadczy o tym, że opinia o odwiecznej 
rywalizacji dwóch najstarszych rybnickich 
„ogólniaków” jest już nieaktualna.

Zorganizowane po raz piąty tradycyjne 
święto szkoły jest doroczną imprezą podsumo-
wującą rok szkolny i prezentującą osiągnięcia 
uczniów liceum im. A. Frycza–Modrzewskiego. 

Impreza ma integrować uczniów i ich rodzi-
ców, nauczycieli, absolwentów i przyjaciół 
liceum. — Nasze pikniki są nie tylko okazją 
do zaprezentowania naukowego i artystycznego 
dorobku szkoły i do zabawy przy dobrej muzyce, 
ale zawsze poświęcone są jakiemuś ważnemu i 
aktualnemu tematowi — mówi organizatorka 
imprezy Mariola Madzia. W poprzednich la-
tach bawiono się na piknikach: europejskim, 
sportowym i historyczny. Tym razem spotkanie 
poświęcono promocji zdrowia i rozwijaniu idei 
proekologicznych. Jak mówią organizatorzy, 
temat pikniku nie został wybrany bez powo-

du, bowiem uczniowie II LO mają na swoim 
koncie sporo sukcesów właśnie w dziedzinie 
nauk przyrodniczych – od lat uczestniczą 
w projektach ekologicznych i triumfują w 
licznych konkursach i olimpiadach. — Nauki 
przyrodnicze i tematyka ekologiczna są nam 
wyjątkowo bliskie. Uczniowie odnoszą sukcesy 
w olimpiadach biologicznych i ekologicznych 
oraz wielu konkursach związanych z tą tematyką 
— podkreśla M. Madzia. W trakcie pikniku 
zaprezentowane zostały osiągnięcia uczniów w 
minionym roku szkolnym. Wśród najlepszych 
„biologów” znalazła się Natasza Gałuszka, 
która zajęła I miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Biologicznej, a jeszcze w lipcu 
będzie jednym z czterech reprezentantów 

Piknik wśród przyjaciół...
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W połowie czerwca, na zorga-
nizowanym jak co roku festynie 
bawili się mieszkańcy dzielnicy 
Maroko–Nowiny. 

Podczas plenerowej, pełnej atrakcji 
zabawy przygotowanej przez Radę 
Dzielnicy oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny 
„Moja dzielnica – tu żyję, tu miesz-
kam”, każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Wiele emocji wzbudziła IV 
Spartakiada Przedszkolaków o Puchar 
Prezydenta Miasta, w której I miejsce 
zdobyło Przedszkole nr 36. Na scenie 
rozstawionej na boisku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 rozstrzy-
gnięto również turniej skata, zawody 
strzeleckie oraz konkurs plastyczny pt. 
„Cztery pory roku w mojej dzielnicy”, 
w trakcie którego swoje twórcze moż-
liwości mogli zaprezentować wszyscy, 
niezależnie od wieku, mieszkańcy 
Maroka-Nowin. Pierwszą nagrodę 
otrzymała Anna Kiszka ze Szkoły 
Podstawowej nr 11, a wszyscy laureaci 
i wyróżnieni, podobnie jak biorące 
udział w spartakiadzie przedszkolaki, 
otrzymali z rąk prezydenta Adama 
Fudalego, jego zastępcy Michała 
Śmigielskiego oraz posła Grzegorza 
Janika dyplomy i upominki. Nagro-
dzone i wyróżnione prace można było 
obejrzeć na specjalnie przygotowanej 
wystawie pokonkursowej, a trzynaście 
najlepszych zostanie umieszczonych  
w wydawanym przez Urząd Miasta 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dziel-
nicy Maroko–Nowiny „Moja dzielnica 
– tu żyję, tu mieszkam” kalendarzu 
na 2008 r. 

W trakcie festynu sporo niespodzia-
nek czekało na najmłodszych miesz-
kańców dzielnicy. Dmuchane zjeż-
dżalnie, malowanie tatuaży, występy 

przedszkolaków i wspaniałe smakołyki 
wprawiły wszystkich w świetny nastrój. 
Dla nieco starszych przygotowano 
punkt medyczny, w którym można 
było otrzymać bezpłatne konsultacje 
i przeprowadzić podstawowe badania 
lekarskie. Sporą atrakcją były wy-
stępy gości z francuskiego Mazamet 
– zespołu wokalno–instrumentalnego 
„Saint Raphäel la Musette” oraz ze-
społu tanecznego „Danse Passion”. 
Swoje umiejętności zaprezentowała 
również francuska rzeźbiarka, która 
wszystkim chętnym zdradzała tajniki 
lepienia w glinie. Dzielnicowe spotka-
nie zakończyła zabawa taneczna przy 
muzyce grupy Magnes. Poprzedził ją 
występ gwiazdy wieczoru – zespołu 
Happy End, który przypomniał znane, 
a dzisiaj nowocześnie zaaranżowane 
utwory, w tym wielki przebój sprzed 
lat „Jak się masz, kochanie?”.  

W przygotowanie festynu, który  
z pewnością przyczynia się do integracji 
społeczności jednej z największych 
rybnickich dzielnic, włączyli się również 
sponsorzy, a wśród nich Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Ryf” oraz firma Royal 
Unibrew Polska sp. z o.o.

Również dzieci z Przedszkola nr 
21 w Kłokocinie miały okazję do 
zabawy w rodzinnym gronie. Podczas 
„Biesiady Rodzinnej” zorganizowanej 
w sali OSP zaprezentowały bajki „Czer-
wony Kapturek” oraz „Jaś i Małgosia”,  
a w  barwnych strojach zatańczyły kan-
kana, menueta, polkę i country dance. 
Rodzice oraz licznie zebrani goście, 
wśród których znaleźli się również 
sponsorzy imprezy, nie szczędzili braw 
utalentowanym maluchom. Na wszyst-
kich czekały też inne niespodzian-
ki - występ zespołu „Złote Struny”  

Występ zespołu „Danse Passion” z Mazamet na Nowinach.

Malowanie buziek było jedną z atrakcji festynu w dzielnicy Maroko–Nowiny.

Uczestnicy biesiady nagrodzili występy przedszkolaków. c.d. na stronie obok



Polski podczas XVIII Międzynarodowej 
Olimpiady Biologicznej, która odbędzie 
się w Kanadzie.

Uczestnicy pikniku przekonali się, że 
uczniowie „Frycza” są również utalentowani 
artystycznie. Na scenie wystąpili laureaci kon-

kursów i festiwali piosenki, a jedną z gwiazd 
wieczoru był zespół „Underground”, którego 
wokalista jest absolwentem dawnej „Hanki”. 
O gorącą atmosferę pikniku zadbała też Szkoła 
Salsy „El Pachanguero” oraz Edi Sanchez, 
który wraz z zespołem „The Latin Lovers 

Band” zaśpiewał w gorących ryt-
mach. Publiczność, wśród której 
zasiedli m.in. prezydent Adam 
Fudali oraz jego zastępca Michał 
Śmigielski (również absolwent II 
LO) oklaskiwała także młodych 
tancerzy oraz zespół „Biedronki” 

z I LO. Zabawę zakończył występ big–bandu 
z kop. „Jankowice”, a koncertom i występom 
towarzyszyły wystawy obrazów Pauliny Klimek, 
fotografii drzew pomnikowych autorstwa 
Aleksandra Żukowskiego oraz mecz siatków-
ki „uczniowie–absolwenci”. Była też loteria 
fantowa i aukcja obrazów Marii Budny–Mal-
czewskiej, a fundusze pozyskane w trakcie 
wspólnej zabawy przeznaczono, jak co roku, 
na zakup sprzętu wzbogacającego wyposażenie 
szkoły. Tym razem środki zostaną przekazane 
na wyposażenie pracowni biologicznej. 

Organizatorami „Pikniku Przyjaciół” było 
II Liceum Ogólnokształcące, Stowarzyszenie 
Przyjaciół II LO oraz Rada Dzielnicy Północ.

(D) 

Zaprosili nas 

Edi Sanchez wraz z zespołem zadbał 
o gorącą atmosferę pikniku.

Rada Dzielnicy Ligota–Ligocka Kuźnia 
wraz z parafią św. Wawrzyńca 

zapraszają na

XI Festyn Wawrzyńcowy
28 lipca, godz. 15.00, boisko KS „Silesia” 

Na uczestników zabawy czeka sporo atrakcji!
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• Dom Kultury Chwałowice na premierę spekta-
klu „Pałac klapsów” w wykonaniu grupy teatral-
nej „Na etapie wirowania”, w reżyserii Kornelii 
Pior (25 maja) oraz na kolejny „Wieczór Sztuk” 
(21 czerwca). 

• Izba Przemysłowo–Handlowa ROP na ma-
jówkę „Przy ognisku” (25 maja).

• Kółko Rolnicze w Popielowie na uroczystość 
50–lecia działalności (26 maja, więcej w następ-
nym numerze).  

• Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika na królew-
ski turniej strzelecki (27 maja).

• Związek Polskich Artystów Plastyków oraz 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rybniku na wystawę Barbary Wołoszyń-
skiej–Rak i Mariana Raka (4 czerwca).

• Klub Velvet Underground na graficzne exposé 
Celiny Motyki – wystawę prac autorskich oraz 
pokaz multimedialny w ramach „Spotkań ze 
sztuką” (6 czerwca).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na wystawę 
grafiki Anny Żydek (12 czerwca – 13 lipca), a 
wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno–Epi-
demiologiczna i Regionalnym Towarzystwem 
Oświaty Zdrowotnej na Niewiadomską Promo-
cję Zdrowia (16 czerwca). 

• Młodzieżowy Dom Kultury na koncert „Ro-
dzice–dzieciom” (19 czerwca). 

• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. na 
koncert symfoniczny „Wielkie dzieła Piotra 
Czajkowskiego” (21 czerwca).

• Urząd Stanu Cywilnego na uroczystość Zło-
tych Godów (25 czerwca, więcej w następnym 
numerze).

• Biuro Doradczo-Organizacyjne BHP z Ryb-
nika oraz warszawski Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badaw-
czy na konferencję „Zdrowe i przyjazne miejsce 
pracy”  (27 czerwca). 

• Rybnicki WOPR na obchody Dnia Ratownika 
(30 czerwca).  

• Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club 
Rybnik na wakacyjny pokaz kotów rasowych 
(1 lipca).

oraz ciesząca się dużym zaintere-
sowaniem loteria fantowa, z której 
dochód przeznaczono na potrzeby 
przedszkola. 

Już po raz piąty na tradycyj-
nym pikniku spotkały się rodziny 
zastępcze i adopcyjne. Plenerowe 
spotkanie zorganizowane przez po-
gotowie rodzinne prowadzone przez 
Irenę i Tadeusza Węgrzyków oraz 
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, 
było nie tylko okazją do dobrej zaba-
wy. – To przede wszystkim forma pro-
mocji rodzinnej opieki zastępczej oraz 
integracji środowiska zajmującego się 
opieką i wychowaniem dzieci – mówi 
dyrektor ośrodka Arkadiusz An-
drzejewski. Na uczestników pikniku 
czekało sporo atrakcji: występ teatru 
z Krakowa, gry i zabawy rodzinne, 
przejazdy bryczką i malowanie bu-
ziek. Nie zabrakło też znakomitych 
domowych wypieków przygotowa-
nych przez rodziny uczestniczące 
w spotkaniu oraz pieczonych na 
ognisku kiełbasek. W tegorocznym 
pikniku rodzin zastępczych uczestni-
czyła również wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn.                               (D)

Rada Dzielnicy Grabownia zaprasza na

Festyn Rodzinny 
14–15 lipca, boisko sportowe

W programie: „Biesiada z Radiem Vanessa” 
prowadzona przez Piotra Scholza, Leszek Filec z 
zespołem, gry i zabawy dla dzieci, mecz piłki nożnej. 
Szczegóły na afiszach. 

Koło Emerytów i Rencistów Silesia, Rada 
Dzielnicy Paruszowiec–Piaski i Klub TKKF  

zaprasza na

tradycyjny festyn 
21 lipca, godz. 14, TKKF – Piaski.

Na mieszkańców czekają liczne atrakcje – wystę-
py artystyczne, loteria fantowa, zabawa taneczna, 
pyszna grochówka... Pojawią się też goście z part-
nerskiego miasta Karwina. 

Tegoroczną, rybnicką laureatką nagrody „Narcyz”, 
przyznawanej przez Izbę Przemysłowo–Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wyróżniającym 
się swoją działalnością kobietom, została 
Lidia Blazel–Marszolik, założy-
cielka i dyrygent chóru „Bel Canto” 
w Zespole Szkół im. Powstańców Śl. 
Uroczystość miała tym razem miej-
sce w Teatrze im. St. Wyspiańskiego 
w Katowicach. L. Blazel–Marszolik 
była jedyną nominowaną do tej nagrody 
z Rybnika. Więcej o laureatce i imprezie w 
następnym numerze „GR” .

Zdj.: r

Narcyz dla Lidii

c.d. ze strony obok



Prezentujące się wcześniej zespoły: orkiestra 
dęta kop. „Sośnica” wraz z solistami, rybnicki 
„Cameleon bRASS” i góralska „Psio Crew” 
stanowiły rozgrzewkę przed występem gwiaz-
dy. Ale emocje wzbudziły też rozstrzygnięcia 
wcześniej ogłoszonych konkursów. Centrum 
Handlowo–Rozrywkowe „Focus Park” wybrało 
trzy najlepsze projekty na COŚ czyli plastyczny 
Całkowicie Oryginalny Ślad, mający upamięt-
niać tradycje starego browaru. Wygrała praca 
Beaty Luks, a nagrodą był nie tylko czek na 3 
tys. zł, aparat fotograficzny, ale również reali-
zacja pracy w budynku starej słodowni. Drugie 
miejsce przyznano Sławomirowi Nietrzpielowi, 
trzecie – Maciejowi Niemcowi. Rozlosowano 
również nagrody, w tym rower, dla głosujacych 
na poszczególne projekty.

O ile przedmiot konkursu, o którym wyżej 
– przetrwa, szans na to nie miały świętojańskie 
wianki z żywych kwiatów, które rywalizowa-
ły o miano nie tylko najpiękniejszego, ale 
uplecionego w myśl tradycji świętojańskiej.  
W kategorii wianków „dzielnicowych” zwycię-
żyło Maroko–Nowiny, a to dzięki niepozornym, 
żółtym kwiatkom czyli rutce wplecionej między 
inne kwiaty. O tradycji tej pamiętała wyko-
nawczyni wieńca Irena Guzik, która uplotła 
również najlepszy wieniec w kategorii osób 
dorosłych, otrzymując w nagrodę kosiarkę 
elektryczną. Drugie miejsce zajęła dzielnica 
Zebrzydowice, trzecie – Grabownia. Nagrody 
dla Przedszkola nr 37 (III – w kat. do lat 8) i dla 
Gimnazjum nr 4 (II w kat. do lat 16) odebrały 
dwie „Świtezianki” w wiankach z Rybnickiej 
Kuźni. Pierwsze miejsca w tych kategoriach 
zdobyli odpowiednio: Agata Chamara oraz 
Iwona i Ilona Herdy, pozostali laureaci to 
Maciej Kozielski, Dawid Górecki i Adrian 
Wojtczyk, a także Izabela Borecka, Teresa 
Cichoń i Rita Hiltawska. 

Prowadzący imprezę Arek 
Żabka z Radia 90 dwoił się i 
troił pomiędzy koncertami, by 
rozruszać publiczność. I mimo 
nagród w postaci „miejskich” 
koszulek czy  kubków, tym 
razem nie było to jednak takie 
proste... Dopiero Kayah roz-
bujała publiczność, nie tylko 
śpiewając największe przebo-
je, ale i bawiąc swoich fanów 
słowem, nawiązując do swoich 
utworów, ich źródła i tematu. 
Trzeba przyznać, że występ 
Kayah to sukces organizacyjny 
Rybnickiego Centrum Kultury, 
bo był moment, kiedy koncert 
wisiał na włosku, a piosenkarka 
chciała zmienić plany. Udało 
się, a dodatkowo dyrektor 
RCK został przez gwiazdę 
wieczoru mile skomplemen-
towany…  

Nieźle bawili się też uczest-
nicy Dnia Samorządowca, 
obchodzonego tradycyjnie przy 
okazji festynu świętojańskiego 
w Kamieniu. Członkowie rad 

Wianki, COŚ i Kayah

Organizatorzy Nocy Świętojańskiej w Kamieniu z niepokojem patrzyli w niebo,  
czy wytrzyma pogoda i... „na ziemię”, czy dopiszą chętni do udziału w festynowych 
atrakcjach. Pogoda wytrzymała, a wraz ze zbliżającym się koncertem Kayah, tłum 
gęstniał.

Długi wieczór, krótka noc...

c.d. na stronie obok
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Niewielka, ale silna samorządowa grupa sportowa. 

Gwiazda wieczoru Kayah dała świet-
ny koncert.

Niejeden mężczyzna chciałby być w tym momencie na miejscu dyrektora 
RCK Adama Świerczyny...

Przedstawiciele z Maroka–Nowin i Zebrzydowic oraz zdobywczyni nagrody 
indywidualnej ze zwycięskimi wiankami (pierwsza z prawej).

Focus Park rozstrzygnął konkurs na COŚ...

Przewodniczą-
cy Rady Miasta  
Tadeusz Gruszka 
w akcji...

Zdjęcia: r, d.



Faceci (nie tylko) w rajtuzach

dzielnic, radni, kadra kierownicza Urzędu Miasta i kierow-
nictwo miejskich jednostek wraz z rodzinami  integrowała 
się przy grillu, słuchając występujących na pobliskiej scenie 
artystów. Wcześniej niewielka grupa najbardziej usportowio-
nych samorządowców z rybnickich dzielnic rozegrała mecze w 
plażową siatkówkę, a nagrodę stanowiły„medale” z firmowej 
smyczy  i plakietki. Najlepsi okazali się zawodnicy z Radziejo-
wa, przed Niewiadomiem i Boguszowicami–Osiedlem.

•   •   •
Niezbyt wielu chętnych do spędzenia popołudnia w Ka-

mieniu (wyłączając samorządowców i koncert Kayah!), każe 
zadać pytanie czy wyczerpała się formuła podobnych przed-
sięwzięć, zabawę rozpoczęto zbyt wcześnie, a może wprowa-
dzona po raz pierwszy niewielka odpłatność (5 zł) okazała 
się zaporowa? Chętnych nie przyciągnęło również kąpielisko, 
bo, po pierwsze – pogoda nie była sprzyjająca, a po drugie 
– basen nie był jeszcze czynny.                                            (r)

c.d. ze strony obok
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Kiedy największa rosyjska balerina Maja Plisiecka 
zobaczyła Walerija Michajłowskiego w roli umierającego 
łabędzia, przyznała, że jest lepszy od niej. Niepowtarzalną 
okazję do oceny tańca w wykonaniu mężczyzn w perukach, 
gorsetach i tiulach, zwiewnie poruszających się na puentach, 
miała też rybnicka publiczność.  

Państwowy Balet Męski z Sankt Petersburga od piętnastu lat znaj-
duje wielbicieli w różnych zakątkach świata. Nie ma osoby, która po 
obejrzeniu spektaklu z ich udziałem, pozostałaby obojętna. Muskularni 
mężczyźni tańczący na czubkach palców, zawsze i wszędzie wzbudzają 
emocje. Nie inaczej było w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie pojawiła się 

spora grupa miłośników baletu, ale i osób zaciekawionych występem 
panów w baletkach. Była to okazja niepowtarzalna, gdyż założona przez 
Walerija Michajłowskiego grupa baletowa postanowiła zawiesić swoją 
działalność, ale Rybnik, na szczęście, znalazł się na trasie pożegnalnego 
tournée. Na szczęście, bo dzięki temu udało nam się obejrzeć kilka 
znakomitych tańców, i to niekoniecznie tych „kobiecych” z klasycznego 

repertuaru baletowego, gdyż tancerzy z Sankt 
Petersburga cechuje perfekcyjna technika, mu-
zykalność i urzekający styl. Doskonałe okazało 

się pomysłowe tango czy nowoczesny taniec z wykorzystaniem świateł 
stroboskopowych i ultrafioletowych. Ale fenomen grupy wynika przede 
wszystkim z tanecznych popisów, w których zwiewne baleriny okazują się 
świetnie przygotowanymi tancerzami... I to one wzbudzały największe 
uznanie rybnickiej publiczności...                                                        (S)

Gorąca atmosfera dosłownie i w przenośni 
panowała w Sali Kameralnej Teatru 
Ziemi Rybnickiej w czasie „Koncertu 
ze śpiewnikiem”, dedykowanego matkom, 
mamom i mamusiom w przeddzień ich 
majowego święta. 

Publiczność rozgrzał nie tylko własny 
wkład wykonawczy i piękne głosy członków 
zespołu „Nastroje”, ale i upał panujący 
w sali, z którym nie mógł sobie dać rady 
rząd klimatyzatorów. Później okazało się, że 
przyczyną problemów była… kradzież 400 l 
płynu z urządzenia chłodzącego. Czego to 
ludzie nie ukradną! Na szczęście, problem 
rozwiązano i „klima” już działa.

Upał nie wpłynął jednak na atmosferę i po-

ziom koncertu, w czasie którego Iwona Socha 
(sopran), Maciej Bartczak (baryton), Bartosz 
Urbanowicz (bas) i Mieczysław Błaszczyk (tenor 
i prowadzenie) przypomnieli najpiękniejsze arie 
operetkowe i musicalowe oraz nieśmiertelne 
pieśni jak „Brunetki, blondynki…”, również 
w wersji gwarowej, „Mammę” (stosownie do 
okoliczności), „Barcelonę” (ze względu na tem-
peraturę), a na koniec rodzimą wersję włoskiej 
arii, znaną u nas jako „Sto lat…”. Jedyną oznaką 
wpływu temperatury na kondycję wykonawców 

był pot spływający z twarzy i nieme pragnienie 
ściągnięcia smokingu. Dobrze, że nie wszystkie 
napoje serwowane przez bufet były chłodzące, 
bo mogło to mieć fatalny wpływ na gardło. 
Publiczność zatem dzielnie pomagała śpiewać 
refreny, a prowadzący całość M. Błaszczyk ubar-
wił koncert anegdotami i fraszkami własnego 
autorstwa. Dobrze jest mieć świadomość, że jest 
się nie tylko odbiorcą, ale również bierze czynny 
udział w kulturalnym wydarzeniu…                            

(r) 

Piękne arie, piękne głosy...                                                                                                     Zdj.: s

Tancerzy z Sankt Petersburga cechuje perfekcyjna technika, muzykalność i urzekający styl...                                                                                   Zdjęcia: s

„Gorący” koncert w TZR

Śpiewaj razem z mamą…
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Podbój Częstochowy...
Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że rybniczanie zdobyli Częstochowę, 

a dokładnie rzecz ujmując, laury na XXXII Wojewódzkim Przeglądzie 
Szkolnych Zespołów Artystycznych, jaki odbywał się w tym mieście. 

Rybnickie zespoły zapewniły sobie awans do etapu wojewódzkiego podczas 
odbywającego się w Rybniku Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej (patrz 
majowy numer „GR”). A w Częstochowie I miejsce zajął młodzieżowy zespół 
teatralny „Tara–Bum” z Rybnickiego Centrum Kultury (patrz też obok). Z kolei 
w kategorii tanecznej II miejsce przypadło cheerleaderkom z I LO, z grupy  
o dźwięcznej nazwie „Biedronki” (opiekun Andrzej Piecha), a III – zespołowi 
„Efekt” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku (na zdj.). To jedno z więk-
szych dotychczasowych osiągnięć działającego od dwóch lat zespołu, który tworzy 
czternaście dziewczyn specjalizujących się w układach tanecznych typu disco 
show. Instruktorem zespołu jest Marzena Butyłkin, która kieruje się mottem 
„...taniec to marzenie wytańczone nogami”.

Więcej informacji oraz pozostałe wyniki artystycznych zmagań w Częstocho-
wie na stronie www.mdk.ids.czest.pl.                                                            (S)

W kręgu siedzi kilkanaścioro młodych ludzi. Asia: Jestem aktorką  
i reżyserką. Monika: Mam 16 lat i tańczę w zespole cheerleaderek. Kasia: 
Jestem pianistką i lubię taniec towarzyski. Lech: Rzeźbię w drewnie i je-
stem aktorem Teatru MasQuera. Monika: Gram w „Studio Teatralnym” 
i nigdy nie miałam do czynienia z tańcem, a kiedyś trzeba przecież zacząć. 
Alex: Jestem Brazylijczykiem i tancerzem. Mariusz: Jestem... górnikiem. 
A Biño jest reżyserem i tancerzem; jest też kimś więcej...

To on był magnesem, który przyciągnął do Teatru Ziemi Rybnickiej 
grupkę kilkunastu młodych osób. Mieszkający i tworzący w Paryżu Biño 

Sauitzvy, brazylijski aktor, tancerz, akrobata, reżyser i twórca Stowarzy-
szenia „Le Collectif des yeux” zrzeszającego artystów reprezentujących 
różne kultury i dziedziny sztuki, do Rybnika przyjechał na zaproszenie 
Joanny Grabowieckiej. Założycielka Teatru MasQuera, absolwentka te-
atrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i kierunku „sztuki spektaklu” na 
Université Paris VIII, studiowała z nim na jednym roku: — Jest profesjo-
nalistą, doskonale panuje nad własnym ciałem — ocenia J. Grabowiecka.  
W TZR Biño poprowadził warsztaty teatralno – taneczne, w czasie któ-
rych uczył młodych ludzi pracy z ciałem i technik wywodzących się z teatru 
gestu i tańca współczesnego. A swoje umiejętności potwierdził również 
podczas „Nocnych prowokacji”, imprezy, w trakcie której rybnicka pu-
bliczność obejrzała jego intymny spektakl „H to H” – z pogranicza współ-
czesnego tańca i pantomimy, w którym ciało aktora staje się „narzędziem 

laboratoryjnym”. Zabawa kostiumem 
i perfekcja ruchu sprawiają, że przed-
stawienie jest niezwykle oryginalne: 
— Interpretacja przy pomocy męskiego 
ciała tego, co kobiece sprzyja powstaniu 
postaci, którą można nazwać między-
płciową, która poszukuje... — mówi  
o spektaklu Biño. 

Najpierw warsztaty,
potem prowokacje

W TZR Brazylijski aktor i tancerz Biño 
Sauitzvy poprowadził warsztaty teatral-
no–taneczne...
... i pokazał swój intymny spektakl „H to H”. 

Zdjęcia: s i arch. org.  

... i Warszawy
Ledwo co zdążyliśmy odnotować sukces spektaklu 

„Maskarada” na przeglądzie w Częstochowie, a już, 
jeszcze większe, bo ogólnopolskie, laury teatr „Tara–Bum”  
z Rybnickiego Centrum Kultury przywiózł z Warszawy. 

Ten sam spektakl, o którym pisaliśmy w kwietniu przy okazji premie-
ry w Teatrze Ziemi Rybnickiej, otrzymał Grand Prix Ogólnopolskiego 
Przeglądu Autorskich Prezentacji Scenicznych dla Dzieci i Młodzieży, 
organizowanego przez stołeczny Dom Kultury „Włochy”. Prowadząca 
teatr autorka spektaklu, reżyser i duch sprawczy całego przedsięwzię-
cia Izabela Karwot żałuje, że dziesiątka jej aktorów – maturzystów roz-
pierzchnie się po świecie i czerpiąca z gombrowiczowskich klimatów 
„Maskarada” zakończy swój żywot. — To spektakl budowany metodą 
warsztatową, złożony z etiud rodzących się na próbach. Ostateczny 
efekt jest sumą wrażliwości, doświadczeń i postaw konkretnych osób,  
z których próbowałam to wszystko wydobyć i „obrobić”. Gdyby przyszli 
nowi aktorzy – „Maskarada” byłaby już zupełnie czym innym...  W swoich 
opiniach jurorzy podkreślili dobry warsztat, wyrazistość oraz obecność 
wielu elementów scenicznych: pantomimy, teatru plastycznego czy te-
atru tańca. — Czas dochodzenia do gotowego spektaklu realizowanego 
metodą warsztatową jest bardzo długi. Nowy zespół musi się zintegrować,  
ja muszę poznać artystyczny potencjał uczestników. Myślę, że następna 
premiera nie prędzej niż za trzy lata — mówi I. Karwot. Efekt jest ważny, 
ale dla młodzieży równie ważny jest proces twórczy, bo to on rozwija 
wrażliwość. Gratulujemy i czekamy!

(r)

Miejskie obchody 
Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia, godz. 10.30. –  uroczysta msza św. w bazylice 
św. Antoniego z udziałem pocztów sztandarowych i Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik”; 
• po nabożeństwie – przejście do II LO i złożenie kwiatów pod 

tablicą upamiętniającą marszałka J.Piłsudskiego; 
• spotkanie prezydenta Rybnika z kombatantami i przedsta-

wicielami środowisk narodowościowych. 



 zaprasza
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Warsztaty wokalno–taneczno–aktorskie  

Od warsztatów do spektaklu!
Jeśli czujesz predyspozycje sceniczne, 

chcesz grać, śpiewać i tańczyć – ta oferta jest 
dla ciebie! RCK organizuje interdyscyplinarne  
warsztaty wokalno–taneczno–aktorskie, ukończe-
niu których daje szansę na wystąpienia w musicalu 
„Serca dwa”, który zostanie wystawiony we wrze-
śniu na deskach sceny Teatru Ziemi Rybnickiej.  

Prowadzone przez profesjonalnych akto-
rów ćwiczenia z dykcji i recytacji pomogą ci  
w swobodnym i poprawnym wysławianiu się 
oraz zwiększą twoją pewność siebie. Na zaję-
ciach muzycznych poznasz tajniki emisji głosu, 
będziesz się uczył śpiewu solowego i zbiorowego, 
uczestniczył w zajęciach umuzykalniających  
i kształcących wrażliwość estetyczną. Poznasz 

podstawy tańca klasycznego, nowoczesnego 
i charakterystycznego, a ćwiczenia rytmiczne 
rozwiną twoją koordynację ruchową.

Jeśli chcesz się sprawdzić i wystąpić w dyna-
micznym widowisku o ciekawej choreografii, 
z przebojowymi piosenkami i sporą dawką 
humoru i mieć z tego wiele satysfakcji – WEŹ 
UDZIAŁ W WARSZTATACH!

Rybnickie Centrum Kultury zaprasza 
od 20 do 31 sierpnia, codziennie od po-
niedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 
16.00. 

Zajęcia odbywać się będą na scenie sali 
widowiskowej. Warsztaty kierowane są do 
młodzieży w wieku od  15 do 19 lat. (III kl. 
gimnazjum, I – III liceum). Należy przynieść 
obuwie sportowe oraz wygodny strój do tańca,  
odpłatność: 40 zł

Koncert w kościele św. Brata Alberta
Nim we wrześniu rozpoczną się Dni Mu-

zyki Kameralnej i Organowej, w kościele św. 
Brata Alberta Chmielowskiego w Kamieniu 
wystąpi ceniony w świecie wirtuoz organów i 
improwizator gry na tym instrumencie, orga-
nizator międzynarodowych festiwali organo-
wych, prof. Mathias Steinmacher z Fuldy  
w Niemczech.

Koncert, który będzie kolejną okazją do 
zaprezentowania nowych, dobrej klasy ko-
ścielnych organów, odbędzie się 3 sierpnia br.  
o godz. 18.30.  

Autorem kolejnej „prowokacji” był fotografik Michael Ackerman z Nowego Jorku, którego 
ulubionym tematem są miejskie peryferia i zamieszkujący je ludzie – bezdomni, prostytutki, 
włóczędzy, szaleńcy, spotykani na ulicach Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Kuby, Mek-
syku czy Indii. W Rybniku pokazano jego „Half Life” – rodzaj projekcji video, na którą składa 
się cykl fotografii z muzyką dobraną przez samego artystę. 

„Nocne prowokacje” połączone z warsztatami to nowa impreza na kulturalnej mapie miasta, 
w organizację której włączyli się Teatr MasQuera, Rybnickie Centrum Kultury oraz „Spotkania 
ze sztuką” Marioli Rodzik – Ziemiańskiej. — To pomysł, który wart jest kontynuacji. Chcielibyśmy 
organizować podobne przedsięwzięcia raz na kwartał — mówi J. Grabowiecka. Kolejnymi gość-
mi imprezy mogłaby być para Argentyńczyków, którzy planują tournée po Europie, a których  
J. Grabowiecka spotkała na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów „A Part” w Katowicach, gdzie 
wystąpił także B. Sauitzvy. Idzie zatem o międzynarodową wymianę artystyczną – słowem oni 
– nam, my – im. Kulturowy mariaż, z którego mogą zrodzić się tylko ciekawe efekty... 

(S) 

Rybnickie Dni Literatury
W tym roku wystartują wcześniej, bo na 

początku września, dlatego już teraz śpie-
szymy donieść, co będzie można obejrzeć  
i czego posłuchać, a szczegóły – w numerze 
sierpniowym.

Na inaugurację – spektakl „Cieszyńskie nie-
bo” w wykonaniu Teatru z Czeskiego Cieszyna 
(23 września). Piosenki Jerzego Wasowskiego  
i Jeremiego Przybory przypomną Joanna Trze-
piecińska, Zbigniew Zamachowski i Straszni 
Panowie Trzej (27 września). Dzień później – 28 
września –  koncert jazzowy w wykonaniu Jana 
Ptaszyna Wróblewskiego z zespołem. Tego same-
go dnia, z okazji Roku Wyspiańskiego – poetycki 

spektakl dla młodzieży „Płonąca pochodnia” 
wg Stanisława Wyspiańskiego, a także wieczór 
poetycki podsumowujący konkurs jednego 
wiersza (którego rozstrzygnięcie będzie miało 
miejsce wcześniej – bo 7 września) oraz warsztaty 
recytatorskie, które trwać będą w dniach 17 i 18 
września. Na zakończenie – spektakl muzyczny  
„Przyjaciółki, czyli jak zrobić recital”, a wystąpią 
Katarzyna Jamróz, Katarzyna Zielińska oraz 
Grupa MoCarta (30 września).

Spotkania z zaproszonymi literatami będą się 
odbywać od 24 do 27 września, zaś wystawę 
fotografii Leszka Mądzika, twórcy Teatru 
Plastycznego KUL będzie można oglądać  
od 5 września.

Koncert Chóru Chłopięcego  
im. W.A.Mozarta z Wiednia

Aktualnie najpopularniejszy chór chłopięcy 
w Austrii został założony w 1957 r.; koncertuje 
w kościołach, salach koncertowych oraz w 
plenerze w Wiedniu i w wielu innych miastach 
Europy i na całym świecie (Japonia, Singapur, 
Korea). Występował z Filharmonią Wiedeń-
ską, z Placido Domingo oraz na festiwalu w Lu-
cernie razem z José Carrerasem. Brał również 
udział w operach „Magiczny flet”, „Carmen” 
oraz „Makbet” wystawionych w Wiedniu oraz 
wielu innych wydarzeniach muzycznych.

• 8 lipca, godz. 18.45 – bazylika św. An-
toniego, wstęp wolny

•••

Koreańskie klimaty
Z cyklu Muzyka Świata wystąpi młodzieżowy 

zespół folklorystyczny z Korei Południowej 
oraz zespołu „Redlin”

• 29 lipca, godz. 17.00, estrada w Kampu-
sie, wstęp wolny. 

•••

Latin Show !
Impreza plenerowa z udziałem piosenkarki 

Morenity, orkiestry batucadowej (perkusyjnej), 
zespołu „Fiesta Loca” oraz mistrzów capoeiry 
i tancerzy samby, godz. 16.00

więcej na stronie www.korotkimusic.pl
Już od 12.00 zabawa i konkursy z na-

grodami w ramach festiwalu “Złoty Kufel” 
Unibrew Royal Polska, prowadzone przez 
Krzysztofa Ibisza. Na zakończenie imprezy 
sztuczne ognie.

• 12 sierpnia, estrada w Kampusie, 
wstęp wolny

•••

Jubileusz „Przygody”
Koncert z okazji 35–lecia zespołu
• 24 sierpnia w TZR, szczegóły na pla-

katach.

Dni Muzyki Kameralnej oraz Organowej
Wprawdzie dookoła lato, ale wielkimi kro-

kami zbliżą się jesienna, cykliczna impreza 
muzyczna, wyczekiwana przez wielu rybnic-
kich melomanów, którzy już mogą rezerwować 
sobie czas we wszystkie wrześniowe, wtorkowe 
wieczory i, dodatkowo, w jedną sobotę. 

Bazylika św. Antoniego
Recital organowy Sylvain Pluyau z Francji, 

4 września
Koncert Krakowskiego Kwartetu Puzonowe-

go i Wacław Golonka – organy, 11 września 
Koncert improwizacji organowych w wy-

konaniu Simona Mengesa z Niemiec, 18 

września.
Kościół Matki Boskiej Bolesnej
Koncert Międzynarodowego Zespołu Muzy-

ki Dawnej „Le Mecure”: Teddie Hwang (flet 
traverso)), Dorota Hosnowska (skrzypce), 
Gerald Stempfel (viola da gamba), Miguel 
Cicero (klawesyn), 25 września 

Kościół p.w. Brata Alberta Chmielow-
skiego w Kamieniu

Elżbieta Włosek–Żurawiecka i jej uczniowie 
z klasy organów P.S.M. II stopnia w Rybniku 
oraz uczniowie klasy organów PSM II st. z Cie-
szyna prowadzonej przez Tomasza Orlowa.

22 września, godz. 18.30

http://www.korotkimusic.pl/
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 — Zapraszamy w podróż w wyjątkowy rejon 
świata — zachęcał dyrektor Muzeum Bogdan 
Kloch. Zachęcać nie musiał, gdyż osoby za-
fascynowane kulturą Tybetu, z pewnością nie 
żałowały, że spędziły popołudnie w rybnickiej 
placówce. Wpływ na ich dobre samopoczucie 
miał bez wątpienia krótki koncert, w wykona-
niu licencjonowanego ... masażysty i instruktora 
masażu Wojciecha Skabka. Koncert nietypowy, 
ale jakże „na czasie”, gdyż instrumentami były 
... misy dźwiękowe i gongi z Nepalu: — Proszę 
wsłuchać się w te dźwięki i wyobrazić sobie 
ten odległy kraj, wysokie góry, klimat świątyń, 
wyobraźmy sobie buddyjskie święta ... Świat jest 
dźwiękiem — mówił przed mini–koncertem 
Wojciech Skabek. Znane w różnych kulturach 
misy dźwiękowe i ich odmiany, wykorzystywane 
są w świątyniach, przy różnego rodzaju obrzę-
dach. Dawniej dźwiękiem mis i gongów oczysz-

czano przestrzeń, leczono ciało, 

wzmacniano psychikę i uzdrawiano duszę... 
(więcej o masażyście dźwiękiem i tajemniczych 
gongach na www.zdrowydzwiek.eu.) 

Niewielką cząstkę bogatej kultury buddyzmu 
tybetańskiego, który obejmuje swym zasięgiem 
nie tylko Tybet, ale również Mongolię i Ne-
pal, udało się pokazać również w rybnickim 
Muzeum. A przewodnikiem był Sławomir 
Studnik, który odsłaniał tajniki eksponatów 
znajdujących się na wystawie zatytułowanej 
„Sztuka sakralna Tybetu”. A było o czym opo-
wiadać! Na przykład „tanki” – zwijane obrazy 
o religijnym przeznaczeniu, przedstawiające 
na ogół mandale i wizerunki świętych buddy-
zmu tybetańskiego. Do ich wykonania używno 
płótna bawełnianego, gruntowanego kurzym 
białkiem, na które kładziono farby roślinne 
i mineralne. Dopiero na końcu malowano oczy 
bóstwa, podczas specjalnej ceremonii zwanej 
„otwarciem oczu”. Wówczas tanka, malowana 

przez mistrza i ucznia, uważana była za peł-
nowartościową. Tanki i mandale nie mogły 
być przedmiotem handlu, ale obecnie są 
malowane masowo przez uchodźców 
tybetańskich w Nepalu i stały się dodat-
kowym, a często jedynym źródłem ich 
dochodu. Zwiedzający mogli obejrzeć 
wiele tych pełnych barw, ornamentyki 
i znaczenia obrazów, a w Muzeum za-
wisły też chorągwie modlitewne – małe 
kolorowe chorągiewki z materiału, 
zadrukowane (sztuką drzeworytniczą) 

modlitwami, znakami przynoszącymi po-
myślność czy świętymi sylabami. Wieszane 

są nad domami, polami i klasz-
torami, a czasa-
mi, o czym nie-
raz przekonali 
się himalaiści, 
w trudno do-

stępnych przełę-

czach. Traktowane są jako 
błogosławieństwo oraz przy-
pomnienie nauki praw bud-
dyjskich. W muzealnych 
gablotach odnajdziemy 
też posążki buddów, go-
dła buddyzmu, minia-
turowe stupy (pagoda, 
typ budowli), naczynia 
ofiarne i kadzielniczki, 
księgi modlitewne, a 
także liturgiczne instrumen-
ty muzyczne używane podczas 
ceremonii religijnych i obrzędowych tańców. 
Z kolei fotografie ilustrują obrzędowy dramat 
taneczny „cam”, odprawiany na klasztornych 
dziedzińcach przez mnichów i aktorów ubranych 
w rytualne stroje i maski, będące symbolami 
bóstw, a także zwierząt – słonia, lwa, tygrysa, 
byka, niedźwiedzia... Groźnie wyglądające nie 
są wrogie człowiekowi, służą do przezwyciężenia 
zła, pomagają ludziom w dążeniu do osiągnięcia 
wyzwolenia duszy... 

Sztuka tybetańska, jak i całe życie tybetańczy-
ków zdominowane są przez buddyzm. Przez wie-
ki klasztory były jedynymi ośrodkami kształcenia 
różnych umiejętności jak czytanie i pisanie, 
śpiew, gra na instrumentach liturgicznych. Tu 
uczono dogmatyki i filozofii, ale również arytme-
tyki, kaligrafii, wiedzy astronomicznej, lekarskiej 
oraz sztuk rzemieślniczych, zwłaszcza malarstwa 
i rzeźby religijnej. W klasztorach znajdowały się 
księgozbiory z wielkimi dziełami, tłumaczonymi 
z sanskrytu. Wśród klasztornych rzemieślników 
czołowe miejsce zajmowali kaligrafowie i wyko-
nawcy drewnianych matryc drukarskich, a także 
malarze miniatur, którymi zdobione były księgi 
modlitewne. Całe życie kulturalne i naukowe 
skupiało się w klasztorach i wokół nich, a każda 
rodzina uważała za sprawę honoru oddanie 
przynajmniej jednego syna do klasztoru. 

Wystawa, którą można oglądać do 26 
sierpnia, oparta jest na eksponatach Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie, zebranych przez 
badaczy i podróżników. Ech! móc tak podróżo-
wać, przecież nadeszły wakacje ...!? 

(S)

Do różnorodnego kulturowo, fascynującego swoją odmiennością, religią 
i wyjątkowym klimatem Tybetu, można dziś dotrzeć na wiele sposobów. Najtańszy 
zaproponowało rybnickie Muzeum, zapraszając do poznania buddyjskiej kultury 
i wysłuchania koncertu, którego dźwięki zwiększają siły witalne, uwalniają od 
lęków, budzą wiarę w siebie i wyzwalają twórcze inspiracje... Wszystko dzięki 
wyjątkowej wystawie...

Dawniej dźwiękiem mis i gongów oczyszczano przestrzeń, leczono ciało, wzmacniano psychikę 
i uzdrawiano duszę... o czym wie „mistrz ceremonii” Wojciech Skabek.                 Zdjęcia: s

W Ratuszu czyli... na dachu świata  

Wystarczy, że weźmiesz udział w konkursie fotografii przemy-
słowej i industrialnej.

Celem konkursu jest zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii, te-
matyką przemysłową i industrialną, a także tworzenie archiwum zanikających 
obiektów architektury i infrastruktury przemysłowej. Organizatorzy (Dom Kul-
tury w Chwałowicach i Grupa Fotograficzna „Flash”) chcą, by ukazać autorską 
wizję w artystycznych ujęciach... Konkurs, współfinansowany ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego, adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów, 
a w obiektywie można uchwycić zarówno budowle przemysłowe, jak i maszyny 
i urządzenia, linie kolejowe, torowiska, tunele, wiadukty... 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 sierpnia, a szczegóły, w 
tym karta zgłoszenia, na stronie www.flash.art.pl oraz www.dkchwalo-
wice.pl. Warto więc wykorzystać wakacje i w podróż po regionie wybrać 
się z aparatem.                                                                                      (S)

Uwaga konkurs!

Masz aparat, możesz mieć... nagrodę



Uwaga konkurs!

O ładniejszy Rybnik
Jeszcze do 15 lipca można składać pisemne 

zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu 
„O ładniejszy Rybnik”, ogłoszonego przez 
Prezydenta Miasta Rybnika.

W konkursie oceniane będą następujące kategorie: 
1. Najładniej zagospodarowany teren wokół bu-

dynków prywatnych.
2. Najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół 

budynków mieszkalnych, wielorodzinnych 
w ramach administracji spółdzielczej, zakładowej 
i komunalnej.

3.Najładniej urządzone otoczenie pawilonów 
handlowych i innych obiektów użyteczności 
publicznej.

4.Najlepiej zadbana dzielnica miasta – przedmio-
tem zgłoszenia może być obszar dzielnicy zabu-
dowany co najmniej 10 budynkami mieszkalnymi 
i obejmujący również tereny należące do miasta, 
o które dbają mieszkańcy dzielnicy.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidual-

ne, grupy mieszkańców, rady dzielnic, administracje 
mieszkań spółdzielczych, zakładowych, komunalnych, 
pracownicy handlu, właściciele placówek handlowych 
oraz inni użytkownicy budynków użyteczności pu-
blicznej, pod warunkiem, iż w ostatnich dwóch latach 
nie przyznano im I, II lub III miejsca.

Konkurs trwać będzie od 15 lipca do 31 sier-
pnia br. W tym okresie komisja konkursowa w 
oparciu o regulamin, z którym można zapoznać się 
w Wydziale Ekologii UM, będzie przeprowadzała 
przegląd zgłoszonych obiektów. 

Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje 
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Chrobrego 2, w terminie do 15 lipca 2007 r. 

Rock przez cały rok?
Swoje festiwale muzyczne mają Opole czy Sopot, swój festiwal ma także Rybnik. 

Nasz nie jest jeszcze tak znany, ale za to na pewno dłuższy. Różni wykonawcy i zespoły 
prezentują się już w Rybniku od 2 czerwca, zaś zakończenie festiwalu planowane jest 
na 11 sierpnia. Co tydzień na scenie przy hotelu Arena zagra kilka zespołów – łącznie 30 
grup. Jest to, więc najdłuższy i największy, pod względem występujących zespołów festiwal 
na Śląsku. — Pomysł festiwalu narodził się rok temu. Dominować będzie muzyka rockowa, ale 
nie tylko — mówi jeden z organizatorów i pomysłodawców Dawid Ostrzołek. — Chodziło 
nam o to, aby przyciągnąć młodych ludzi na koncerty do Rybnika i równocześnie dać szansę 
dobrym i młodym zespołom z całej Polski i naszego regionu zaprezentowania się przed szerszą 
publicznością. Aby pokazać się na festiwalowej scenie, każdy zespół musi wcześniej przejść 
weryfikację jury i organizatorów. Główną nagrodą jest profesjonalna sesja nagraniowa, 
którą zapewnia firma „Studio 78”. Więc być może już wkrótce uznanie w Rybniku stanie 
się przepustką do kariery dla wielu młodych wykonawców i zespołów.

Poza całkowicie nowymi zespołami, na festiwalowej scenie pojawią się grupy z pewnym 
dorobkiem, a także znane już gwiazdy. 11 sierpnia wystąpi grupa BROWN CUBE, jeden 
z najlepszych polskich zespołów, wykonujących muzykę soul i R’n’B. 

Za lokalizacją imprezy przy hotelu Arena przemawiało kilka czynników. W okolicy znaj-
duje się kąpielisko „Ruda” z rzeszą potencjalnych słuchaczy. Same miejsce koncertowe jest 
bardzo dobrze przygotowane i grające tam zespoły podkreślają, że gra się tam wyśmienicie. 
Z drugiej strony należy pamiętać, że festiwal trwa przez ponad dwa miesiące, więc raczej 
trudno sobie wyobrazić jego realizację na Rynku czy na scenie w Kampusie. W planach or-
ganizatorzy mają także zimową edycję imprezy. Czyżby, rock w Rybniku przez cały rok? 

Fr

oraz orkiestry czeskie i polskie. W ramach 
festiwalu orkiestry gościły również z występami 
w Brennej, Bieruniu, Jastrzębiu, Gliwicach 
i Ochabach, co oznacza, że impreza zatacza 
coraz szersze kręgi. Jednak rybniczanie czują 
pewien niedosyt i woleliby, by orkiestry były 
w mieście bardziej widoczne. Zdajemy sobie 
sprawę, że organizacja festiwalu, to, ze względu 
na liczebność zespołów, ogromne przedsię-
wzięcie logistyczne i niełatwo jest wszystko 

zgrać, zatem wszystkim w imprezę  zaanga-
żowanym należą się podziękowania. 

Organizatorami „Złotej Liry” byli mia-
sto Rybnik, Dom Kultury w Niedobczycach 
i Polski Związek Chórów i Orkiestr ze wspar-
ciem MOD „Rybnik”, RCK, Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Katowicach oraz władz 
samorządowych powiatu lędzińsko–bieruń-
skiego i Brennej, a zrealizowany został przy 
finansowej pomocy Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i marszałka woj. 
śląskiego.                                                    (r)

Grand Prix dla Słowaków!

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 33

Pachnące i urzekające 
Jak zwykle w czasie wakacji, Teatr Ziemi 

Rybnickiej zakwitnie wielością lilii, mieczyków 
i dalii. Wszystko za sprawą Rybnickiego Klubu 
Miłośników Kwiatów...

14 lipca o godz. 10.00 nastąpi uroczyste 
otwarcie XVII Międzynarodowej wystawy 
lilii i kompozycji kwiatowych. Kwiaty można 
będzie oglądać do godz. 18.00, a drugiego dnia 
wystawy – 15 lipca, ekspozycja czynna będzie 
od godz. 10.00 do 17.00 kiedy to nastąpi 
zamknięcie wystawy i wyprzedaż kwiatowych 
eksponatów. 

Natomiast od 18 do 19 sierpnia również w 
TZR trwać będzie VI Międzynarodowa wy-
stawa mieczyków, dalii i kompozycji kwia-
towych. Uroczyste otwarcie imprezy zaplano-
wano na godz. 10.00. Pierwszego dnia wystawę 
można będzie zwiedzać do godz. 18.00, drugiego 
od 10.00 do 17.00. Wszystkich mi-
łośników kwiatów serdecznie 
zapraszamy!

w serdecznie 

RePeFene tuż, tuż 
Trwa nabór offowych filmów konkursowych do 

rozpoczynającej się pod koniec września piątej edycji 
międzynarodowego przeglądu filmów nieprofesjonal-
nych – Rybnickich Prezentacji Filmu Niezależnego 
„RePeFeNe 2007”.

Termin nadsyłania filmów upływa 15 sierpnia (szczegóły 
na www.kfn.strona.pl). Prezentacje skierowane są do wszyst-
kich niezależnych twórców filmowych nieprofesjonalnych i profesjonalnych z całego kraju 
i z Europy. Corocznie na konkurs trafia ok. 200 filmów z Polski i kilkanaście z Niemiec, 
Anglii czy Holandii, a w prezentacjach uczestniczy prawie 1000 kinomaniaków. Jak będzie 
w tym roku? Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać, wiadomo jednak, że podczas 
prezentacji odbędą się warsztaty filmowe, specjalne pokazy na dużym ekranie, prezentacje 
filmów niezakwalifikowanych do przeglądu oraz część konkursowa, gdzie offowe produkcje 
oceniać będzie jury, w którym zasiądzie m.in. znany krytyk filmowy, dyrektor artystyczny „Si-
lesia–Film” Jan F. Lewandowski i publicysta, krytyk literacki, dziennikarz Maciej Szczawiński 
oraz gość specjalny tegorocznych prezentacji. Swego czasu był nim Kazimierz Kutz, który 
o „RePeFeNe” powiedział: Na mnie, starym filmowcu, filmy pokazywane na prezentacjach 
robią wielkie wrażenie, a niektóre z nich są godne pozazdroszczenia.

Organizatorami Repefene są Dom Kultury w Chwałowicach, Klub Filmu Niezależnego i 
Instytucja Filmowa „Silesia–Film” wraz z Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach. Festiwal 
dofinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

(S)

c.d. ze strony 20



Żegnaj szkoło! 
Nareszcie są! Długo oczekiwane, wytęsknione wakacje... Tym samym kolejny rok 

szkolny przeszedł do historii. 
A obfitował w wiele osiągnięć i sukcesów oraz szkolnych przedsięwzięć, o których pisaliśmy w tej 

rubryce. Czego tam nie było... Najlepiej wiemy więc, jak bardzo rybniccy uczniowie i nauczyciele 
zasłużyli na dłuuuuuugi wypoczynek. Życzymy im zatem udanych wakacji, by nabrali sił do 
nowych, szkolnych wyzwań. W ten sposób nasza rubryka zapełni się kolejnymi artykułami; prze-
cież młodzież mamy zdolną, a nauczycieli chętnych do realizacji nowych zadań, co, jedni i drudzy, 
już nieraz udowodnili w naszym cyklu „Szkoły bez przerwy”. Póki co...

34 Nr 6-7/432-433; czerwiec-lipiec 2007

Z Rybnika do Kanady!
Z sukcesami wrócili z olimpiady biologicz-

nej uczniowie dwóch rybnickich liceów. 
Zwyciężczynią została Natasza Gałuszka, 

uczennica II LO, podopieczna Agnieszki Dudek 
– Pomykoł. Natasza okazała się najlepsza spośród 
stu jeden finalistów, a ilość punktów jakie zdobyła 
(131), pozwolił jej ustanowić rekord wszechczasów. 
Piąty był jej szkolny kolega Sławomir Lasota. Na 
kolejnych miejscach znaleźli się reprezentanci 
I LO – Łukasz Kluczyński (12), Michał Marek (19), 
których opiekunem jest Halina Gajewska. Natasza 
weźmie udział w Międzynarodowej Olimpiadzie 
Biologicznej, która odbędzie się w Kanadzie! 

Najlepsi ratownicy
Podczas VI Spartakiady Ratowniczej 

w Sosnowcu odbył się konkurs wiedzy i umie-
jętności dla uczniów wydziałów ratownictwa 
szkół policealnych Polski południowej, 
a zwyciężyli rybniczanie...

... ze Szkoły Policealnej Województwa Ślą-
skiego im. dr Feliksa Białego z Orzepowic, 
z wydziału „ratownik medyczny” – Justyna 
Podgórska, Kamil Biegun, Mateusz Dąbrowski
 i Łukasz Trzebunia. W rywalizacji uczestniczyło 
12 szkół m.in. z Krakowa, Nowego Sącza, Ka-
towic, Bielska – Białej i Rzeszowa. Rybniczanie 
okazali się bezkonkurencyjni w teście i zadaniach 
praktycznych, które do łatwych nie należały 
– pomoc pięciu poszkodowanym w wypadku 
samochodowym czy reakcja na nagłe zatrzymanie 
krążenia u dziecka i napad dychawicy oskrzelowej 
u jego matki. Gratulujemy!

Z angielskim za pan brat
Po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 

28 odbył się „Powiatowy konkurs języka an-
gielskiego”. W teście pisemnym wzięło udział 50 
uczestników z 26 szkół z całego powiatu. Do dru-
giego, ustnego etapu zakwalifikowało się ośmiu 
uczestników konkursu, a najlepszymi anglistami 
wśród uczniów klas 5 i 6 okazali się rybniczanie: 
Adam Bober z SP 32, Magdalena Łopatka i 
Adam Łopatka z SP 5, Filip Oleś z SP 3 i Paulina 
Porszke SP 28. Congratulations!

Nie tylko o faunie 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawo-

wych nr 1 w ramach programu Socrates Come-
nius realizują projekt dotyczący flory i fauny. 

Z tej okazji w boguszowickiej placówce gościli 
partnerzy z Włoch, Grecji oraz Turcji. W trakcie 
wizyty podsumowano dotychczasowe działania, 
a goście z zaprzyjaźnionych szkół zobaczyli naj-
piękniejsze miejsca południowej Polski, poznali 
polską historię, a także florę i faunę. Współpracę 
podsumuje wystawa prac fotograficznych, którą 
we wrześniu można będzie obejrzeć w Domu 
Kultury w Boguszowicach.

Podsumowali legendy
— Bądźmy dziś dla siebie bliscy, bo dziećmi 

Europy jesteśmy wszyscy — przekonują ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 35 z Chwałowic, 
w której podsumowano program Socra-
tes–Comenius. 

Z tej okazji w szkole gościli uczniowie i ich 
opiekunowie z Malty, Hiszpanii, Turcji, Włoch 
oraz zaprzyjaźnionej placówki z Radomia. Trzy-
letni projekt nosił nazwę „Legendy Europy”, 
więc chwałowiccy mali aktorzy zaprezentowali 
legendę o okrutnym zbóju Bożywóju, który rękę 
swej córki obiecał podarować ofiarodawcy naj-
cenniejszego skarbu śląskiej ziemi, a tym okazał 
się węgiel. Jak pracują polscy górnicy, goście 
z Europy dowiedzieli się zwiedzając chwałowicką 
kopalnię. Międzynarodowa ekipa dotarła też na 
Jasną Górę, Górę Świętej Anny, do Głogówka, 
Mosznej i Rud. — Zrozumieliśmy, że Europa jest 
różnorodna, ale jednocześnie – nasza, wspólna 
— przekonuje społeczność SP nr 35. 

Być młodym artystą
Po raz trzeci młodzież rybnickich gimna-

zjów uczestniczyła w konkursie plastycznym 
„Młody Artysta”... 

... I musiała wykazać się wiedzą o sztuce i wy-
konać projekt unowocześnienia pod względem 
architektonicznym Rybnika. Tytuł „młodego ar-
tysty” przypadł Martynie Ogerman z Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek, a I miejsca zdobyły Justyna 
Chylińska w kategorii wiedza o sztuce i Magda-
lena Sachs – malarstwo. Konkurs dotowany był 
przez Urząd Miasta Rybnika, a pomysłodawczy-
nią była Hanna Wyglenda.

Niecodzienna wizyta
W Szkole Podstawowej nr 19 przebywał gość 

z dalekich Indii, misjonarz związany z placów-
kami założonymi przez o. Mariana Żelazka 
w mieście Puri nad Zatoką Bengalską.  

Ojciec Thanzhathuveetil (!) Kurian, bo 

o nim mowa, opowiedział uczniom kłokocińskiej 
placówki o szkole, którą założył o. Żelazek, 
a z którą uczniowie SP nr 19 nawiązali listowny 
kontakt. Uczy się w niej ok. sześciuset uczniów 
z rodzin dotkniętych trądem i nie tylko; chrześcijan, 
w przeważającej części Hindusów. Gość z Indii 
odebrał z rąk dyrektora SP nr 19 Michała Wie-
czorka symboliczny czek na kwotę prawie 300 do-
larów, które dzięki zaangażowaniu kłokocińskich 
uczniów trafiły już do Puri. A podczas spotkania 
uczniowie opowiedzieli historię „Od Dachau 
do Puri”, w której wspominali życie o. M. Żelaz-
ka, który po pobycie w obozie koncentracyjnym 
w Dachau, pojechał do Indii, by jako polski misjo-
narz pracować w Puri przez trzydzieści lat. Ojciec 
T. Kurian odwiedził też SP nr 5 i Specjalny Ośro-
dek Szkolno–Wychowawczy. 

Z Sokratesem do Niemiec
W niemieckim Moers spotkali się uczniowie 

i nauczyciele szkół partnerskich w ramach 
programu Sokrates Comenius; obok reprezen-
tantów Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Belgii, 
wzięli w nim udział uczniowie z rybnickiego 
Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera.

Celem spotkania było podsumowanie całorocz-
nej pracy nad projektem „SOS dla matematyki”, 
a także poznanie odwiedzanego kraju, jego trady-
cji, zabytków, kultury i historii. Udało się to zre-
alizować dzięki wycieczkom – młodzież zwiedziła 
malownicze Moers i oddaloną od niego o 70 km 
Kolonię. W czasie pobytu młodzi ludzie zaprezen-
towali też swoje szkoły, miasta i kraje, z których 
pochodzą, przywieźli przygotowane wcześniej 
gry matematyczne i uczestniczyli w zajęciach pod 
nazwą „sztuka i matematyka”. — Spotkanie było 
bardzo udane i zaowocowało licznymi kontaktami 
z rówieśnikami z krajów partnerskich — podsumo-
wuje anglistka Maja Laskowska.  

Muzycznie z „Doktorkiem”
Utalentowana uczennica SP nr 11 Jagoda 

Klimek zajęła II miejsce na Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowronek”, 
a wzięli w udział młodzi wykonawcy z Rzeszowa, 
Chodzieży, Wrocławia, a nawet Mediolanu. 
Gościem festiwalu był aktor Józef Mika vel 
„Doktorek”, a relację z festiwalu pokazano 
w katolickim programie TVP „Ziarno”.  

Ekspresem przez szkoły...
• W ZSP nr 3 odbył się finał VII Wojewódzkiego 

Konkursu Literackiego „www.emocjenarozdro-
zach.pl – człowiek w labiryncie własnych wyborów”, 
a patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta. 

• W Przedszkolu nr 17 zorganizowano pik-
nik rodzinny pod hasłem „Moja Europa”, 
a w Przedszkolu nr 10 festyn rodzinny pod 
hasłem „Podróż po Europie”.

• Szkoła Podstawowa nr 15 jest kolejną na 
edukacyjnej mapie Rybnika, która otrzymała 
certyfikat placówki promującej zdrowie. 
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„Równy start” na półmetku
Około 17 000 uczniów i blisko 1000 na-

uczycieli z 51 rybnickich szkół uczestniczy 
w projekcie „Równy start w przyszłość 
– wyrównywanie szans edukacyjnych 
w Rybniku”, realizowanym przez Urząd 
Miasta w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Dobiega końca pierwszy etap 
całego projektu, który potrwa do marca 
przyszłego roku. Najróżniejsze zajęcia 
pozalekcyjne przewidziane w jego ramach 
potrwają łącznie 80 000 godzin.

Projekt ma umożliwić równy dostęp uczniom 
rybnickich szkół do edukacji poza godzinami 
lekcyjnymi, poprzez wdrażanie specjalnych 
programów pomocy uczniom mającym trudno-
ści w nauce, pochodzącym z różnych środowisk 
i umożliwiać im rozwijanie indywidualnych 
zainteresowań i umiejętności. Beneficjentami 
są uczniowie rybnickich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, 
a partnerami Poradnia Psychologiczno–Pe-
dagogiczna oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych. 

W szkołach odbyły się już zajęcia wyrów-
nawcze i motywacyjne, zachęcające uczniów do 
kontynuowania nauki i rozwijania aktywności 
społecznej. Poradnia Psychologiczno – Pedago-
giczna zorganizowała spotkania z psychologami 
dla uczniów i ich opiekunów. Ruszyły kółka 
zainteresowań, językowe i informatyczne. 
Opracowano stronę internetową informującą 
o projekcie (www.rownystartwprzyszlosc.pl), 
a z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć szkolnych, 
zaplanowano szereg konkursów i wycieczek. 
Kolejnym elementem projektu były i są wi-
zyty studyjne w instytucjach, organizacjach 
i przedsiębiorstwach miasta, a także prelekcje 
i debaty, które pozwalają na zdobywanie wiedzy 
w niekonwencjonalny sposób. Dobrym przy-
kładem jest program profilaktyczny, w ramach 
którego policjanci spotykają się z uczniami, by 
rozmawiać o bezpieczeństwie. 

By nie być gołosłownym, wystarczy zaj-
rzeć do rybnickich placówek uczestniczących 
i, chemii czy matematyki do Gimnazjum nr 5 
w Boguszowicach przychodziły tłumy. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia kółka 
bibliotecznego, Małej Akademii Teatralnej „Na 
poddaszu” oraz kółka dziennikarskiego. W sumie 
w G 5 zorganizowano 28 różnych typów zajęć 

pozalekcyjnych, w 
których brali udział 
n i e m a l  w s z y s c y 
uczniowie. Na efek-
ty więc nie trzeba 
było długo czekać... 
Wielu młodych ludzi 
bardziej aktywnie 
zaangażowało się w życie szkoły, odkryło swe ta-
lenty i poprawiło wyniki w nauce. Niemałą atrak-
cją okazały się szkolne konkursy: mitologiczny, 
ortograficzny i historyczny dotyczący Powstań 
Śląskich, a członkowie kółka dziennikarskiego 
wzięli udział w III Powiatowym Konkursie na Ga-
zetkę Szkolną „Gęsie Pióro”, w którym zdobyli 
nagrodę za pisemko „Gimwizjer”. Gimnazjaliści 
z Boguszowic odwiedzili też gliwicką palmiarnię 
i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie, 
byli na Wawelu, we Wrocławiu i Oświęcimiu. 
Spotkali się również z policjantem Tomaszem 
Czupryniakiem, by rozmawiać na temat odpo-
wiedzialności nieletnich za popełniane czyny 
karalne. — Wiele z podjętych działań okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Świadczy o tym aktywność 
uczniów, fakt, iż wielu z nich uświadomiło sobie 
swoje mocne i słabe strony, uwierzyło w swe siły 
i dostrzegło, że warto pracować nad zwiększe-
niem swoich szans edukacyjnych — zapewniają 
w G nr 5. 

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 22 podsu-
mowano I etap działalności kół zainteresowań 
prowadzonych przez nauczycieli w ramach tego 
projektu. Z tej okazji zorganizowano pokaz 
twórczości uczniów, na który zaproszono rodzi-
ców, a dzieci zaprezentowały działalność wielu 
kół zainteresowań: teatralnego, plastycznego, 
europejskiego, informatycznego, dydaktycz-
no–artystycznego, regionalnego, tanecznego, 
dziennikarskiego oraz promującego zdrowie. 

„Równy start...” to także działania anima-
cyjne prowadzone przez ekspertów Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych. To właśnie 
oni podczas seminarium w Rybnickim Cen-
trum Edukacji Zawodowej zaprezentowali 
harmonogram działań, które mają wskazać 
dzieciom i młodzieży obszary aktywności 
w takich dziedzinach jak wolontariat czy dzia-
łalność charytatywna. Z kolei z programów 
motywacyjnych przygotowanych przez dru-
giego z partnerów – Poradnię Psychologicz-
no–Pedagogiczną skorzystało 28 rybnickich 

szkół, w tym 14 podstawowych, 9 gimnazjalnych 
i 3 ponadgimnazjalne. Powołany został też ze-
spół ds. ankietowania beneficjentów projektu, 
który opracował, a następnie przeprowadził 
wśród uczniów ankiety. Dotyczyły one moty-
wacji do nauki, ich samooceny, kompetencji 
językowych, umiejętności komunikacyjnych 
oraz warunków socjalno – bytowych. Ankie-
tami objętych zostało już ponad 18 tysięcy 
beneficjentów. 

Z projektu korzystają nie tylko uczniowie, 
w jego ramach realizowane są również warsz-
taty dla nauczycieli pod hasłem „Twórcze 
myślenie i działanie”. Warsztaty prowadzone 
są przez ekspertów ds. metod pracy i mają 
zwiększyć efektywność pracy oraz uatrakcyjnić 
projekt. 

Pierwszy etap realizacji projektu „Równy 
start w przyszłość – wyrównywanie szans edu-
kacyjnych w Rybniku” podsumowano podczas 
czerwcowej konferencji. Projekt promowano 
również w czasie festynu w Szkole Podstawo-
wej nr 21. 

Tekst powstał we współpracy z ucznia-
mi szkolnego kółka dziennikarskiego 
z Gimnazjum nr 5 im, którzy uczestniczą 
w projekcie.

 •   •   •
W ostatnim numerze „GR” zamieścili-

śmy informację na temat projektu „Równy 
start...” realizowanego w Zespole Szkół 
Technicznych. 

W oparciu o materiały dostarczone do naszej 
redakcji, podaliśmy, że zajęcia pozalekcyjne 
finansowane są przez Urząd Miasta i Euro-
pejski Fundusz Społeczny. Tymczasem zajęcia 
realizowane w ramach projektu „Równy start 
w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyj-
nych w Rybniku” finansowane są ze środków 
budżetu państwa i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zainteresowanych przepra-
szamy!                                                     (S)

Zajęcia organizowane w ramach projektu w Gimnazjum nr 5 cieszyły się sporym zainte-
resowaniem młodych ludzi. Zdj.: arch. G nr 5.  

Primus inter pares – inaczej
W przedwakacyjnej „GR” ukazywała się zazwyczaj obszerna 

relacja ze spotkania prezydenta Rybnika z najlepszymi uczniami 
rybnickich szkół, laureatami olimpiad i konkursów oraz młodymi 
ludźmi osiągającymi sukcesy w różnych dziedzinach. Od tego roku 
zmienione zasady honorowania całorocznej pracy dzieci i młodzieży 
– postanowiono przyznać nagrodę wyłonionemu przez każdą szkołę 
jednemu uczniowi, a byłaby ona wręczana w okolicy Dnia Edukacji 
Narodowej. Warto dodać, że od niedawna naczelnikiem Wydziału 
Edukacji UM jest Katarzyna Fojcik, pracująca wcześniej w Wydziale 
Organizacyjnym UM.      
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— Kropka, kropka, kryska, kryska 
pomyślcie i napiszcie kochane dzieciska 
— tak Kazimiera Drewniok zagrzewa-
ła do „boju” uczestników Regionalne-
go Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej 
Moja Ty Ziemio Rodzima...  

Słowa otuchy się przydały, choć kon-
kurs sprawdzający wiedzę o Śląsku i „po 
Śląsku”, nie budził strachu wśród 43 
uczestników z 20 szkół podstawowych  
z całego województwa śląskiego. Głównie 
za sprawą kolorowego testu opracowa-
nego charakterystyczną kreską przez  
K. Drewniok. Dzieci musiały narysować 
herb swojej dzielnicy, opisać gwarą ubiór 
śląskiej rodziny, napisać z jakim miastem 
kojarzy się żubr i ile gatunków nietoperzy 
żyje na Śląsku. Najlepiej z tymi i innymi 
zadaniami poradziły sobie rybniczanki 
– I miejsce zajęła Marta Widenka z SP 
11 (opiekun Grażyna Bukowska), II 
– Magda Foryś  z SP 34 (opiekun Janina 
Zielonka), a III – Aleksandra Sobik z 
SP 3 (opiekun Joanna Słowik). Konkurs 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 18, 
gdzie o śląskich korzeniach przypomi-
nano wielokrotnie – bojki i opowieści 

śląskie przybliżyła Ślązaczka Roku 1995 
Anna Stronczek, tańce – zespół „Perła”,  
a K. Drewniok zachęcała do tego, by chwa-
lić się Śląskiem, jego historią, zabytkami 
i „godkom”. Z kolei pomysłodawczyni 
konkursu „Moja Ty Ziemio Rodzima...” 
Maria Stachowicz–Polak wróciła pamięcią 
do popularnej kiedyś „Pyzy na polskich 
dróżkach”: — Przypomniała mi ona moje 
dzieciństwo, kiedy oglądałam bajki o Pyzie 
w pasiastej spódnicy, która wędrowała 
po różnych regionach Polski. Życzę wam 
abyście z taką samą ciekawością poznawali 
zarówno dużą ojczyznę, jak i swój region 
– wasze miejsce na ziemi. I zachęcajcie do 
tego innych — mówiła dzieciom.

W przygotowanie konkursu włączyło 
się 30 instytucji, a głównymi organizato-
rami konkursu byli Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, Szko-
ła Podstawowa Nr 18 oraz Stowarzyszenie 
Korzenie.pl w Boguszowicach Osiedlu. 
Patronat nad imprezą objęli Marszałek 
Województwa Śląskiego Janusz Moszyń-
ski i prezydent Adam Fudali. 

(S)

Mapka Polski, na jakiej zaznaczono 
miejscowości, skąd pochodziły pisemka 
zgłoszone do organizowanego przez Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy  
w Rybniku III Ogólnopolskiego Konkursu 
Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalne-
go „Nasza Gazetka”, jest nimi upstrzona 
jakby ją... obsypał mak.

I trudno się dziwić – do rywalizacji na pióra 
i komputery (a może głównie na komputery) 
pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika 
stanęło ponad 250 pism ze 109 szkół i placówek. 
Rozstrzygnięcie konkursu, jak zawsze uroczyste 
i z rozmachem, miało miejsce tradycyjnie w Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, która 
rokrocznie organizatorów wspiera, goszcząc lau-
reatów z całej Polski u siebie. Ale w organizację 
włączył się też SOS–W w Tychach oraz Kolegium 
Nauczycielskie Pedagogiki Specjalnej w Gliwi-
cach. Ponad 30–osobowe jury miało co robić,  
a decyzja nie była prosta, szczególnie, że regula-
min konkursu nie zakłada podziału gazetek ze 
względu na rodzaj niepełnosprawności młodych 
dziennikarzy. Ale punktacja jest nieubłagana: 
zwyciężył „Ekolożek” z Wrześni, II miejsce przy-
znano „Pismaczkowi” z Chorzowa, III – gazetce 

„Kleks” z Tychów. 
W formule interne-
towej triumfowały 
„Nowinki” – ga-
zetka reprezentu-
jąca gospodarzy. 
Przyznano wiele 
wyróżnień, w tym indywidualnych dla autorów 
poszczególnych artykułów. Wśród kryteriów 
oceny były  m.in. walory dydaktyczno–wychowaw-
cze i strona estetyczna gazetki, jednak zdaniem 
jurorów, wciąż za mało jest wkładu własnego 
uczniów w redagowaniu pism – autorskich 
tekstów i rysunków. Ważne jednak, że również 
dzieci i młodzież o mniejszym potencjale intelek-
tualnym mają swoje forum i możliwość czerpania 
satysfakcji z rywalizacji.

A trzeba przyznać, że organizatorzy rywa-
lizację tę traktują wyjątkowo poważnie i nie 
chodzi tu o nastrój rozstrzygnięcia, bo ten jest 
tradycyjnie pogodny i przyjazny. Liczba pozy-
skanych patronów medialnych i sponsorów, 
a co za tym idzie – nagród,  jest imponująca, 
wyjątkowo solidnie przygotowane są również 
materiały pokonkursowe jak „Biuletyn III 
edycji konkursu”, również w formie „wszystko 

mających”: płyty DVD i serwisu internetowego. 
Jak zdradziła dyrektor rybnickiego SOS–W 
Halina Opalkowska, za prawie wszystkim stoi 
inicjator konkursu, a teraz jego główny anima-
tor Krzysztof Chełstowski.

Oprawę artystyczną uroczystości rozdania 
nagród nadał spektakl SOS–W w Tychach  
o pozytywnym przesłaniu, że przyjaźń i miłość 
pokonują wszystkie przeszkody, a także występ 
grupy folklorystycznej ze Specjalnego Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego w Rybniku. Prezy-
denta Rybnika na uroczystości reprezentowała 
jego zastępczyni Joanna Kryszczyszyn, a laureaci 
odebrali nagrody z rąk dyrektor PiMBP Haliny 
Opoki, dyr. Haliny Opalkowskiej, Marii Bor-
czykowskiej–Rzepka z gliwickiego kolegium 
językowego i dyrektora Poradni Psychologicz-
no–Pedagogicznej w Rybniku Lidii Wróbel.                                                 

         (r)

Konkurs gazetek placówek szkolnictwa specjalnego

Nagrodę odbierają gospodarze – najlepsi w e–gazetce, z prawej Lidia Wróbel.        Zdj.: r

Uczniowie na śląskich dróżkach

Na pióra 
i komputery...

Zanim uczniowie przystąpili do konkursu obejrzeli występ zespołu 
„Perła”.                                                                              Zdjęcia: s



Toulouse–Lautrec
połączył... 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 37

Odległość dzieląca Rybnik od Rumunii, 
Turcji i Słowacji nie była przeszkodą dla mło-
dych artystów, którzy przyjechali do naszego 
miasta, by odebrać nagrody w międzynaro-
dowym konkursie plastycznym „Wielcy znani 
i nieznani”. Trudno się dziwić, przecież sztuka 
zbliża narody...

Jak inaczej nazwać bowiem 1000 młodych ludzi 
z 24 krajów świata, w tym Brazylii, Indii, Serbii, 
Korei, Azerbejdżanu, Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, którzy w tym samym czasie usiedli 
do sztalug, chwycili za kredki i ołówki i zaczęli 
tworzyć? Najstarszy z uczestników miał 21 lat, 
najmłodszy 4, a bohaterem tegorocznej, VII już 
edycji konkursu pod patronatem Prezydenta 
Miasta, organizowanego przez Młodzieżowy Dom 
Kultury, był Henri de Toulouse–Lautrec – rysow-
nik i malarz, „ojciec” współczesnego plakatu, re-
welacyjny portrecista i obserwator życia paryskiej 
ulicy. Pomysłowe, barwne i nastrojowe prace jak 
zwykle oceniała dziecięco–młodzieżowa komisja 
plastyczna, a wśród laureatów znaleźli się również 
przedstawiciele naszego miasta – reprezentantki 
OPP „Przygoda” – Kinga Bugdol, Karolina Lub-
ska, Matylda Widenka, Maria Bugdol, Julia Rduch 
i Anna Kiszka (wszystkie pracują pod okiem Ka-
tarzyny Michalik – Kiszki) oraz Natalia Mazurek, 

Patryk Pom-
pa i Klaudia 
Ż y m e ł k a 
(nauczyciel-
ka Krystyna 
K o m o -
r o w s k a ) . 
Jak zwykle 
w gronie lau-
reatów byli 
młodzi artyści z MDK–u – Sabina Bogacz i Bar-
tosz Bogacz (nauczycielka Milada Więckowska), 
Magda Studzińska (nauczycielka Jadwiga Lenort), 
Kamil Cessak (nauczycielka Zuzanna Ogierman) 
oraz Karolina Bernacka, której talent pomaga roz-
wijać pomysłodawczyni całego konkursu Aldona 
Kaczmarczyk–Kołucka. Za zaangażowanie dzięko-
wała jej dyrektor MDK–u Barbara Zielińska, gdyż 
to właśnie A. Kaczmarczyk–Kołucka sprawiła, że 
impreza objęła swym zasięgiem niemal wszystkie 
kontynenty i wciąż zyskuje nowych zwolenników. 
Jedna z uczestniczek pierwszej edycji konkursu 
Agnieszka Blazy na konkurs nadesłała prace 
swoich dzisiejszych podopiecznych z... Włoch 
i Filipin. Niestety, na uroczyste podsumowanie 
do Rybnika nie przyjechała. Inaczej niż Eduard 
Sorin–Manta z Rumunii, który w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej odebrał nagro-
dę, co więcej, wspólnie ze 
swoim nauczycielem malo-
wał karykatury wszystkim 
zainteresowanym. Najbliżej 
do Rybnika miała Miriam 
Barutiakova, która przyje-
chała ze Słowacji, a pokaź-
ną trasę pokonała wraz z 
opiekunami 9–letnia Damla 
Ural Cansu z Ankary, która 
zapewniała, że jest bardzo 
szczęśliwa, że znalazła się w 
Rybniku. A wszystko dzięki 
talentowi, rybnickiej pla-
cówce i... kronikarzowi belle 
époque Toulouse–Lautre-
cowi...                              (S)

45 lat Politechniki Śl. w Rybniku
W roku 1962 z inicjatywy Politechniki 

Śląskiej oraz Rybnickiego Zjednocze-
nia Przemysłu Węglowego powołano 
w mieście Ośrodek Stacjonarno–Zaoczny 
Politechniki Śląskiej. Studia wieczorowe na 
kierunkach górnictwo, elektrotechnika oraz 
mechanika rozpoczęło wtedy 162 studentów. 
Od tamtych wydarzeń mija 45 lat, a studia wyż-
sze w Rybniku ukończyło w tym czasie 7.500 
osób. Wszystkich absolwentów rybnickiego 
ośrodka Politechniki Śląskiej, dziś Centrum 
Kształcenia Inżynierów, zapraszamy do udziału 
w uroczystych obchodach jubileuszu placówki, 
które zaplanowano na 15 września!

Szczegółowe informacje na stronie 
www.cki.polsl.pl oraz pod numerami telefo-
nów 032 429 57 07, 032 429 57 93. 

40 lat „Budowlanki”
Aż trudno uwierzyć, że rybnicka „Budow-
lanka” skończy wkrótce 40 lat! A zaczy-
nała jako Szkoła Rzemiosła Budowlanego 
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Pracujących nr 2 imienia... W. I. Lenina. 
40–letnia dziś „Budowlanka” przez lata była 
kuźnią fachowców, a na tle innych placówek 
wyróżnia ją pięknie zagospodarowany teren 
wokół szkoły, bogate zaplecze dydaktyczne 
i sportowe z basenem, a także… klimat. „Bu-
dowlanka” ma bowiem to coś, co sprawia, że 
chce się tutaj wracać... Z pewnością więc wiele 
osób weźmie udział w zaplanowanych na 29 
września br. na godz. 14.00, uroczystych 
obchodach 40–lecia szkoły. Spotkają się wte-
dy byli i obecni nauczyciele oraz pracownicy 
szkoły. Będzie to również świetna okazja do 
spotkań po latach dla wszystkich absolwentów, 
których liczba sięgnęła już 20.650! A gwiazdą 
obchodów będzie zespół „Carrantuohill”, 
którego trzej członkowie są absolwentami 
„Budowlanki”. 
Szczegóły obchodów na stronie interneto-
wej szkoły: www.rybnik.pl/zsbrybnik.

85 lat I LO im. Powstańców Śląskich 
Zapraszamy na obchody jubileuszu w so-
botę 22 września 2007 r. od godz. 10.00 
– oficjalne uroczystości (odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej, msza święta, akademia), od godz. 
16.00 festyn dla absolwentów.

Potwierdzenie udziału stanowi wpłata 50 
zł na konto Towarzystwa Przyjaciół Liceum 
– 70 1050 1344 1000 0004 0042 9098 – w jej 
ramach posiłek oraz szkolne pamiątki. 

Bliższe informacje – 032/42 22 787 i na 
stronie www.rybnik.pl/lo1

Uwaga absolwenci! 

Sztuka w bibliotece
Jeżeli w czasie wakacji chcesz nie tylko sięgnąć do książki, ale również zobaczyć wystawę 

ciekawych zdjęć, odwiedź filię nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, miesz-
czącą się w Szkole Podstawowej nr 34.  Działająca w bibliotece „Mini-Galeria” prezentowała 
już m.in. prace Marka Wyszomirskiego, Cezarego Mistewicza, Michała Borowskiego czy Piotra 
Warchoła. Najnowsza wystawa indywidualna przedstawia twórczość Jarosława Gilgi, który jest 
autorem cyklu zdjęć pt. „Przyroda z bliska”. — Wszystkie prezentowane do tej pory wystawy były 
dobrze przyjęte przez naszych czytelników – zarówno przez dzieci, jak i pozostałych mieszkańców 
Smolnej. Każda z nich przedstawiała inną dziedzinę sztuki i techniki plastycznej, a dzieci mając 
stały kontakt ze sztuką, zaczęły bardziej interesować się zagadnieniami związanymi z tworzeniem 
obrazu, grafiki, fotografii czy linorytu — mówi kierownik biblioteki Marzena Oleksy.  

Pracownicy biblioteki zapraszają wszystkich chętnych nie tylko do odwiedzenia galerii, ale 
również do prezentacji w niej swoich prac. Na wrzesień zaplanowano wystawę twórczości Mag-
daleny Procek.                                                                                                                            (D) 

9–letnia Turczynka oraz Kinga Bugdol pozują Eduardowi z Rumunii 
i jego nauczycielowi do karykatur...                                                       Zdjęcia: s

Jedna z prac...



Dzieci są bardzo ciekawe, a to pcha ich do wiedzy. Poza tym są jeszcze w takim 
wieku, że z chęcią angażują się w każde przedsięwzięcie. Wiedzą o tym dyrektorki 
kilku rybnickich przedszkoli: — Dzieci w lot łapią co wolno, a czego nie i dlaczego 
należy dbać o środowisko — wyjaśniają. — A przy tym są tak szczere, że bez oporów 
mówią o tym, że ich mama zrobiła źle, wylewając wodę z mycia podłogi wprost do 
ogródka, zamiast do kanalizacji... Wiedzą też, że należy segregować odpady. Tę wie-
dzę pomogła im poszerzać świadcząca usługi komunalne rybnicka spółka „EKO”, 
która jest zwolennikiem działań proekologicznych, w tym tak ważnej edukacji 
wśród najmłodszych mieszkańców. Stąd pomysł na ekokonkurs, który miał na celu 
zwrócenie uwagi na konieczność odzyskiwania odpadów i ich wtórne przerabianie. 
Dzieci zbierały więc butelki typu PET i opakowania szklane, a wygrywała ta pla-
cówka, która zebrała najwięcej surowców przypadających na jednego wychowanka.  
W konkursie wzięło udział 4377 dzieci, a zebrano prawie 6 ton butelek plastikowych 
i 4,5 tony opakowań szklanych. Chęć udziału zgłosiło 20 placówek – najwięcej 
przedszkoli, najmniej szkół ponadgimnazjalnych – przysłowiowym rodzynkiem 
był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Nie tylko ilość przedszkolaków oka-
zała się kluczowa, ale przede wszystkim ich „jakość”, bo to maluchy okazały się 
bezkonkurencyjne – w zbiórce butelek plastikowych zwyciężyło Przedszkole nr 9 
(6,03 kg na jedno dziecko), przed Przedszkolem nr 5 (5,99 kg) i Przedszkolem nr 
17 (4,70 kg), którego podopieczni okazali się najlepsi w zbiórce opakowań szkla-
nych, a zebrali aż 1571 kilogramów szkła. W tej kategorii pokonali dzieci z P nr 41 
(10,65 kg na jedno dziecko) oraz gospodarza uroczystego podsumowania imprezy 
SP nr 27 (6,74 kg). — Chcemy, by ze zdobywanej przez was wiedzy korzystali też 
wasi rodzice — mówiła chwałęcickim uczniom pomysłodawczyni ekokonkursu na 
zbiórkę surowców wtórnych Agnieszka Kozera z firmy EKO. Podczas podsumo-
wania ekokonkursu zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta, przy 
współudziale fundatorów nagród – przedstawicieli Izby Przemysłowo–Handlowej 
ROP, organizacji odzysku „Rekopol” i spółki „Polowat” oraz miasta, dyrektorkom 
nagrodzonych placówek wręczono nagrody dla milusińskich – sprzęt audiowizual-
ny, książki, gry i zabawy edukacyjne oraz pomoce naukowe. Jednak przedszkolaki 
czekają jeszcze na jeden nietypowy prezent. Interesuje je, co stanie się z zebranymi 
butelkami typu PET. Ich ciekawość zaspokoi „Polowat”, który przyśle dzieciom 
paczkę pełną... kolorowych płatków, w jakie po obróbce „zmieniają” się butelki. 
Płatki wykorzystywane są w przemyśle odzieżowym, obuwniczym, meblarskim, 
samochodowym i budownictwie, jako ocieplenia, obicia, wypełnienia, materiały 
filtracyjne, wygłuszenia oraz podkłady pod papy i autostrady. 

Na przedszkolaków zawsze można liczyć – potwierdza to IV edycja Woje-
wódzkiego Konkursu pt. „Program ekozespołów w mojej placówce” zorga-
nizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej „WOM”. Konkurs uroczyście podsumowano w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Rybniku, a wśród wyróżnionych znalazło się Przedszkole nr 41.  
W tej edycji konkursu uczestniczyły 42 placówki z całego województwa, w tym 124 
nauczycieli i wychowawców, 1100 uczniów i przedszkolaków, a dzięki przeprowa-
dzonym zbiórkom surowców do wtórnego wykorzystania, zebrano ponad 10 ton 
makulatury, ok. tonę zużytych baterii, 600 kg metalowych puszek po napojach, 
ok. 2 tony szkła i ponad tonę złomu. Uczestnicy konkursu finansowali też różne 
proekologiczne działania, między innymi akcje Klubu „Gaja”. 

Nie tylko przedszkolaki, ale ich starsi koledzy również angażują się w działal-
ność na rzecz ochrony środowiska, niektórzy śpiewająco, co udowodniła Jagoda 
Klimek z SP nr 11, która podczas IX Regionalnego Festiwalu Ekologicznego  
w Gostyni wyśpiewała sobie I miejsce. Z kolei działalnością uczniów ze Szkolne-
go Koła Ekologicznego przy SP nr 19 z Kłokocina, które za cel stawia sobie 
propagowanie proekologicznego stylu życia, można by obdzielić kilkanaście pla-
cówek! Dzieci pod czujnym okiem Hanny Kowalskiej „Sprzątają świat”, zbierają 
baterie, makulaturę i surowce wtórne, organizują szkolny tydzień ziemi, warsztaty 

... i to w tak małym, jak u przedszkolaka. Mimo niewielu lat rybnickie 
maluchy o ekologii wiedzą naprawdę dużo. Ale nie tylko oni – również 
ich nieco starsi koledzy, a potwierdzają to liczne konkursy i inicjatywy 
o charakterze ekologicznym, jakie w ostatnim czasie miały miejsce  
w naszym mieście.  

To już V edycja „Kaskady”...                                   Zdjęcia: s, arch. org. 

W SP nr 27 podsumowano ekokonkurs dotyczący zbiórki surowców wtór-
nych zorganizowany przez EKO, a wśród laureatów byli gospodarze...

Uczniowie Szkolnego Koła Ekologicznego przy SP nr 19 uczestniczą  
w wielu akcjach chroniących nasze środowisko. 

Ekologia w małym palcu...
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ekologiczne i uczestniczą w akcjach takich 
jak „Śmieciobranie” czy w konkursach, 
jak choćby „Wszystkie śmieci nasze są” 
i „Nie trujcie!”. We współpracy z Klubem 
„Gaja” włączają się w „Święto Drzewa”, 
akcje „Zaadoptuj rzekę” i „Ratuj konie”, 
systematycznie dokarmiają zwierzęta leśne 
i wspierają podopiecznych rybnickiego 
schroniska, nie tylko zbierając żywność. W 
efekcie konkursu na najciekawszą budę dla 
Azorka, klasowe domy dla czworonogów 
trafiły do wielopolskiego schroniska. Szkol-
ne koło współpracuje m.in. z leśnictwem 
w Kłokocinie, z Ligą Ochrony Przyrody, 
Fundacją Ekologiczną „Arka”, Rybnic-
kimi Służbami Komunalnymi, Fundacją 
Rozwoju Ekologicznego „Wspólny  Cel” 
z Warszawy i Nadleśnictwem w Rybniku ...

Działania na rzecz ochrony środowiska 
podejmują też gimnazjaliści i uczniowie klas 
średnich. Może mniej spektakularne, ale za 
to zdecydowanie profesjonalne. Potwierdza 
to V już edycja Programu „Kaskada”, 
którą podsumowano podczas Dni Ziemi, 
Wody i Powietrza. Przypomnijmy: od trzech 
lat gimnazjaliści badają zagadnienia zwią-
zane z jakością powietrza (na podstawie 
prostych urządzeń pomiarowych, rozmiesz-
czonych w wielu punktach miasta; mierzą 
też pH wody deszczowej), a młodzież 
ponadgimnazjalna prowadzi monitoring 
wód powierzchniowych. Oceniają m.in. 
potok chwałowicki, odcinek rzeki Nacyny 
przepływającej przez Zamysłów i Smolną, 
staw Paruszowiec, rzekę Rudę w Gortatowi-
cach czy potok „Młynówka”. W trakcie tych 
działań młodzież rybnickich gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych zdobywa wie-
dzę i umiejętności, jakich nie nauczyłaby się 
w szkole. Wspiera ich miasto, a w niezbędny 
sprzęt wyposaża Wydział Ekologii UM, 
którego naczelnik Jarosław Kuźnik wręczył 
dyplomy i nagrody książkowe uczniom i 
nauczycielom zaangażowanym w tegorocz-
ną edycję „Kaskady”. Program nadzoruje 
również Pracownia dydaktyki biologii UŚl, 
pracownicy UM oraz koordynator Marek 
Kaczmarzyk: — W trakcie swoich działań 
uczestnicy „Kaskady” zdobywają informacje 
na temat stanu środowiska, w którym żyją. 
Nie są to jednak informacje zaczerpnięte 
z książek i gazet, ale sprawdzone, zwe-
ryfikowane własnym działaniem wyniki 
doświadczeń i obserwacji. Budowana na 
tej podstawie wiedza jest niezwykle cenna, 
ponieważ to oni sami są jej źródłem...

Wiedza, która zwiększa świadomość 
ekologiczną i kształtuje nowy sposób ży-
cia, działania i zachowania; wiedza, którą 
spożytkują w przyszłości, dla ich i naszego 
dobra, przedszkolacy, uczniowie szkół 
podstawowych i średnich... 

(S)

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 39

Dwukrotnie – w czeskiej Orlovej oraz w Niedobczycach i Niewiadomiu – artyści 
z dwóch krajów spotkali się, by wziąć udział w plenerach plastyczno–graficznych 
„Kopalnia Sztuki Pogranicza”.

Najpierw usiedli za sztalugami, by uchwycić wyjątkowe zakątki miasta Orlova w Czechach. 
Plener przeznaczony był dla osób dorosłych amatorsko lub zawodowo zajmujących się plastyką 
i grafiką. Na zaproszenie organizatorów z Domu Kultury w Niewiadomiu odpowiedziało 30 osób, 
w tym 16 z Polski – głównie artyści nieprofesjonalni zrzeszeni w grupach artystycznych „Konar” 
z Rydułtów, „Pasja” z Radlina i „Oblicza” z Rybnika. Ale ciekawych miejsc, zabytkowych kopalń 
czy osiedli górniczych, które ulegają degradacji, a które warto „ocalić od zapomnienia” szukano 
również w Rybniku. I znaleziono... a wykonane w trakcie plenerów prace zostaną pokazane podczas 
wystaw w Orlovej i Niewiadomiu.

Plenery były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu INTERREG III A oraz z budżetu państwa. Współorganizatorami byli PZKO 
Orlova – Lutyne, DK w Orlovej, Stredisko Volneho Casu Kotia oraz Stowarzyszenie Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy”.

(S)

Malowniczo w Orlovej... i Rybniku.                                      Zdjęcia: arch. org.

Plener razy dwa

Do udziału w tym wydarzeniu 
starosta Petr Trojka zaprosił  
troje polskich artystów. Wysta-
wę poplenerową, składającą się z ponad 30 obrazów autorstwa 6 uczestników pleneru (na zdj.) 
w różnych technikach, można oglądać w Zamku Łowieckim w Postnej, który był również miej-
scem pobytu artystów i tygodniowej integracji z czeskimi plastykami. Organizatorem i kuratorem 
pleneru była znana czeska malarka Renata Filipowa. I to właśnie ona została przewodnikiem po 
urokliwych zakątkach Petrowic, karwińskiego starego miasta, zamku i muzeum oraz wspaniałej 
przyrody okolic oddalonych od Rybnika zaledwie o 30 km. Rybniccy plastycy poznali R. Filipową 
już wcześniej, a to dzięki wystawie jej prac w rybnickim muzeum przed kilku laty. W czeskim 
zespole, oprócz dwójki młodych malarzy z Ostrawy, znalazł się również ponad 70–letni malarz 
akwarelista Edgar Baran, którego ojciec – Ottakar Baran, wybitny czeski malarz, studiował po 
I wojnie światowej w ASP w Krakowie. Plener zakończono bardzo uroczyście w obecności starosty 
gminy i radnych, gości z Karwiny i czeskich dziennikarzy oraz dyrektora Muzeum w Rybniku. 
Obrazy powstałe w czasie tego znaczącego wydarzenia wezmą udział w aukcji zorganizowanej 
przez władze Petrowic w listopadzie br. 

K.D.

Oczyma malarzy…

Związani z rybnickim 
Muzeum artyści – plastycy 
Maria Budny –  Malczewska 
i Krzysztof Dublewski 
wzięli udział w czerwcu 
w  m i ę d z y n a r o d o w y m 
p l e n e r z e  m a l a r s k i m 
„Petrowice oczyma malarzy 
I I” ,  zorganizowanym 
w czeskich Petrowicach 
koło Karwiny. 



Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 032 755 79 90

Muzeum 
nagrodzone

Dla członków klubu Uniwersytetu III Wieku każda okazja do 
spotkania i zaproszenia gości jest dobra. Niedawno rybniccy 
studenci – seniorzy obchodzili swoje pięciolecie, a niedługo 
potem – koniec V roku akademickiego. O ile na „normalnych” 
studiach V rok zazwyczaj kończy edukację, w klubie wcale się na 
to nie zanosi.

Uroczystość miała miejsce w go-
ścinnych murach szkoły muzycznej, 
a wśród zaproszonych byli parla-
mentarzyści, przedstawiciele miasta 
i powiatu, oraz zaprzyjaźnionych 
instytucji i innych klubów. Gratu-
lując klubowiczom efektów działań 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn 
powiedziała, że są one przykładem 
interesującego układania sobie życia 
na jego pozazawodowym etapie, 
a w imieniu prezydenta Rybnika po-
twierdziła spełnienie obietnicy podję-
cia starań o nową siedzibę dla klubu. 
Gratulacje na ręce prezes Danuty 
Mrozek złożyli też Grzegorz Potysz 
ze Starostwa, Roman Miruk–Mirski 

z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Peda-
gogicznej WOM i płk Tadeusz Dłużyński ze Związku Piłsudczyków. 

Studentami Roku zostali Urszula Motyka – pełna nowych pomysłów i wy-
kazująca hart ducha mimo problemów zdrowotnych oraz Michał Kurowiec 
– przewodnik po języku i kulturze francuskiej (na zdj. z D. Mrozek). 

Jak na zakończenie roku akademickiego przystało, nie mogło zabrak-
nąć wykładu. W tym roku wygłosiła go prof. Dorota Simonides, etnograf 
oraz znawczyni i strażniczka śląskiej tradycji. Mówiła o ogromnej po-

trzebie, szczególnie w UE, 
pielęgnowania własnej 
tożsamości i dziedzictwa 
kulturowego. Akcent ar-
tystyczny zapewniła uro-
czystości młoda rybnicka 
skrzypaczka Aleksandra 
Raszyńska. 

Z a k o ń c z e n i e  r o k u 
kształcenia nie znaczy 
wcale, że dla rybnickich 
seniorów lato to „sezon 
ogórkowy” – ciekawi świa-
ta będą nadal się spotykać, 
jeździć na wycieczki i ko-
rzystać z uroków życia…    

(r)
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Program działalności 
na lipiec i sierpień 2007 r.
poniedziałki: godz. 10.00 – gim-
nastyka qi gong; 10.30 – bibliote-
ka; 10.45 – śpiew towarzyski; 12.00 
– zajęcia plastyczne (1 i 3 tydzień); 
12.00 – medycyna niekonwencjo-
nalna (2 i 4 tydzień); wtorki: godz. 
10.00 – rękodzieło artystyczne, 
szachy; środy: godz. 10.00 remi 
brydż i brydż, biblioteka; czwartki: 
godz.10.00 – gimnastyka qi gong, 
biblioteka; piątki: godz. 10.00 
– brydż; Internet– codziennie
Ponadto odbywać się będą jednora-
zowe imprezy: wycieczki, spotkania 
towarzyskie i in. – terminy podane 
będą na stronie internetowej:www.
rybnik.pl/rkutw/ oraz na tablicy 
ogłoszeń w UTW.
• 4.07., śr., godz. 11.00 – spotka-

nie koleżeńskie (2x w miesiącu) 
– prowadzące Bogumiła Kapias 
i Czesława Kotulska; otwarcie 
wystawy „Botanika na prze-
chadzce” – wyk. B. Kapias;

• 11.07., śr., godz. 11.00 – piknik 
nad Zalewem;

• 17.07., wt., godz. 10.00 – spotka-
nie z niewiadomiakami w Domu 
Kultury w Niewiadomiu;

• 19.07., czw., godz. 10.00 – po-
ranek filmowy – pokaz fil-
mów amatorskich: „Przyjaciele 
z SITG w Rybniku” – reż. Hen-
ryk Kaletka, „Sycylia” – reż. 
Werner Warmulla;

• 25.07., śr., godz. 11.00 – spo-
tkanie solenizanckie.

od 30.07. do 10.08. 
przerwa wakacyjna

• 14.08., wt., godz. 8.00 – wy-
cieczka: Tychy–piramida, Papro-
cany, browar;

• 15.08., śr., godz.10.00 – udział 
w uroczystościach z okazji Dnia 
Wojska Polskiego; 12.30 – spo-
tkanie w siedzibie UTW: po-
gadanka pt. „Kobiety w wojsku 
od Joanny d’Arc do dzisiejszych 
czasów” – płk Jan Kaznocha;

• 16.08., czw., godz. 10.00 – pora-
nek filmowy: „Kreta” i „Irlandia” 
(godz. 11.30) – reż. Werner 
Warmulla;

• 27.08., pon., godz. 11.00 – salon 
poetycko–towarzyski – prowa-
dzący Jerzy Frelich, Jan Majer;

• 29.08. śr., godz. 11.00 – spotka-
nie solenizanckie.

Koniec roku seniorów

Rybnickie Muzeum zostało wyróż-
nione przez Marszałka Województwa 
Śląskiego w konkursie na wydarzenie 
muzealne roku 2006, w kategorii 
wystawy.

Nagrody wręczono w Pałacu Sułkowskich 
w Bielsku–Białej, a jedno z wyróżnień 

otrzymała zorganizowana przez rybnickie Muzeum we wrześniu ub.r., 
wystawa „150 lat kolei w Rybniku”, która upamiętniła historyczne wy-
darzenia oraz poszerzyła wiedzę na temat kolei i kultury przemysłowej. 
Ekspozycję przygotował pracownik Działu Historii i Kultury Regionu 
Muzeum w Rybniku Dawid Keller. 

Informacja o nagrodzie zbiegła się z wydaniem przez Muzeum 
w Rybniku kolejnego numeru Zeszytów Rybnickich, poświęconego 
rybnickiej kolei i jej 150 – letniej historii. Zeszyt zredagowany przez 
Bogdana Klocha, Aleksandrę Grabiec 
i Dawida Kellera zawiera zbiór referatów 
wygłoszonych podczas sesji naukowej 
poświęconej obchodom powstania kolei 
w Rybniku. Okładkę zaprojektował 
Krzysztof Dublewski, wykorzystując 
w swoim projekcie historyczny już bilet 
kolejowy (na zdj.). Warto zaznaczyć, 
że po raz pierwszy do publikacji muzeal-
nej dołączono płytę CD z fotografiami, 
prezentacjami multimedialnymi oraz 
wygłoszonymi podczas październiko-
wej konferencji referatami, a pomoc 
w opracowaniu tekstu i płyty zaoferował 
Sławomir Studnik. 

Książkę można nabyć w Muzeum w Rybniku oraz w księgarni Orbita, 
a rybnickiej placówce gratulujemy wyróżnienia! 
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i Urzędzie Miasta... Tytuł Rzemieślników Roku 
otrzymali też Michał Karpiak i Wiesław Kapica, 
właściciele działającej od 1993 r. rybnickiej firmy 
„K&K Kapica Karpiak”, której specjalnością jest 
technika grzewcza i sanitarna. Ostatnie zadanie 
jakie realizowała firma – termomodernizacja 
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej była no-
minowana do modernizacji roku 2006. Starszy 
Cechu Józef Gawliczek, podstarsza Wiesława 
Czosnecka – Bednarz i prezydent A. Fudali 
wręczyli też statuetki Rzemieślnika Roku Irenie 
Szymurze z Jejkowic, która wspólnie z córką  
i zięciem prowadzi studio fotograficzne „Foto 
Szymura”, Henrykowi Hajduczkowi z działające-
go od 1978 r. w Jejkowicach zakładu stolarskiego, 
Ryszardowi Chwałkowi z Ornontowic, który 
ponad 30 lat temu otworzył zakład fryzjerski, 
prowadzony dziś z żoną, dwiema czeladniczkami  
i uczennicą oraz Waldemarowi Szczygłowi, szefo-
wi jednej z pierwszej w regionie firmy zajmującej 
się sprzedażą części samochodowych. 

To nie jedyne rzemieślnicze laury jakie 
przyznano tego dnia. Firma Bogdana Strzałki 
specjalizująca się w projektowaniu i wyko-
nywaniu drewnianych schodów zyskała tytuł 
wzorowej, a najlepszym naukodawcą została 
Emilia Kristof. W ciągu 22 lat działalności, 
w rodzinnej firmie piekarniczo–cukierniczej 
państwa Kristof wyszkoliło się 76 uczniów,  
a obecnie kształci się 28 adeptów piekarnictwa. 
Z wyróżnieniem i ... deską do prasowania wróciła 
z imprezy mieszkanka Rud, uczennica III klasy 
w zawodzie „krawiec” Izabela Malejka, której  
mistrzem szkolącym jest W. Czosnecka–Bednarz. 
Doceniono ją za zajęcie I miejsca w ogólnopol-
skim konkursie wiedzy o bezpieczeństwie i higie-
nie pracy; i to z jakim wynikiem – Iza była jedyną  
z 46 osób, która zdobyła 49 na 50 możliwych 
punktów, ale to efekt ciężkiej, dwuletniej pracy. 
Rośnie więc kolejne pokolenie rzemieślników, 
które być może już wkrótce tworzyć będzie własne 
zakłady i odbierać zaszczytne tytuły, jednak póki 
co... przypomnijmy: Cech Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości zrzesza ponad 500 
zakładów rzemieślniczych i handlowych dzia-
łających na terenie 10 gmin. Kształci młodzież  
w 10 branżach i 36 zawodach. Cech koncentruje 
się głównie na wspieraniu rzemiosła i handlu 
regionu rybnickiego i stara się, by był postrzegany 
jako dynamiczna i prężna organizacja. 

•   •   •
W ramach festiwalu, w Zespole Szkół Wyższych 

odbyło się seminarium dotyczące współpracy 
sektora NGO z otoczeniem. Uczestnicy spotkania 
podjęli próbę odpowiedzi na pytanie o kształt mo-
delu współpracy organizacji pozarządowych z in-
stytucjami publicznymi i sektorem prywatnym. Py-
tanie to przewijało się przez całą część seminaryjną 
festiwalu. Organizatorzy wraz z zaproszonymi go-
śćmi, wśród których znaleźli się m.in. wiceminister 
zdrowia Bolesław Piecha, parlamentarzyści – Iza-
bela Kloc, Grzegorz Janik, Andrzej Markowiak, 
Jędrzej Jędrych i Jerzy Szymura, samorządowcy  
z prezydentem Adamem Fudalim oraz przedstawi-
ciele organizacji społecznych, starali się ustalić czy 
istnieje polski model współpracy wspomnianych 
instytucji. O kondycji trzeciego sektora w Polsce 
mówiła Izabela Świst – Przybysz z Instytutu Spraw 
Publicznych w Warszawie. W swoim wystąpieniu 
wskazała na problemy, z którymi borykają się or-
ganizacje pozarządowe – kwestie umiejscowienia 
trzeciego sektora w systemie społeczno–politycz-
nym, suwerenności i finansowania działalności 
organizacji pozarządowych, a także zależności 
od grantodawców. Wspomniała o konieczności 
kreowania pozytywnego wizerunku stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych, co z pewnością 
pozwoliłoby na zdobywanie większych dotacji  
i pomogło w przekonaniu obywateli o korzyściach 
płynących z przekazywania 1% podatku dochodo-
wego na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Dzisiaj niespełna 5% podatników przekazuje 1% 
dotację, dlatego ważne jest promowanie tego spo-
sobu wspierania działalności NGO. Okazuje się 
jednak, że budowa spójnego wizerunku trzeciego 
sektora jest nie lada wyzwaniem. — To bardzo 
zróżnicowane środowisko, skupiające nie tylko 
małe, ale i potężne, rozbudowane organizacyjnie 
stowarzyszenia i fundacje. W dodatku instytucje te 
działają na bardzo zróżnicowanych polach, nierzad-
ko mają sprzeczne interesy i odmienne oczekiwania 

— mówiła I. Świst–Przybysz. 
W trakcie seminarium głos 
zabrał również prezes Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych Lech Kowalski, 
który przedstawił dokonania 
świętującego w tym roku 
5–lecie istnienia CRIS-u. 

Odniósł się także do 
wypowiedzi senatora 
Jerzego Szymury, 
którego zdaniem 
sektor prywatny nie 
powinien angażować 
się wprost w działa-
nia społeczne. — Nie 
jest prawdą, że orga-
nizacje pozarządowe 
muszą radzić sobie 
same, bez społecznej 
odpowiedzialności 
biznesu. By mogły  

działać skutecznie, konieczne jest partnerstwo 
trzech sektorów – samorządu, biznesu i organizacji 
pozarządowych, czyli ludzi, którzy najbardziej znają 
potrzeby lokalnych środowisk i potrafią najlepiej 
wydać pieniądze — przekonywał L. Kowalski. 
Dyskusję z udziałem zaproszonych polityków, 
samorządowców i przedstawicieli świata nauki 
kontynuowano podczas czterech paneli poświę-
conych współpracy 
pomiędzy admini-
stracją publiczną,  
a organizacjami po-
zarządowymi, goto-
wości do wymiany 
dobrych praktyk, 
promocji działań 
społecznych oraz 
włączania młodzie-
ży w działalność 
społeczną i kultu-
ralną. 

To, jak wygląda 
współpraca orga-
nizacji pozarządo-
wych z otoczeniem 
pokazały również 
wyniki głosowa-
nia internetowego  
w konkursie zorga-
nizowanym przez 
stowarzyszenie CRIS oraz Forum Organizacji 
Pozarządowych Subregionu Zachodniego. 
Internauci przyznali tytuły przyjaznej gminy 
(Radlin) oraz szczodrego sponsora (Zakład 
Odmetanowania Kopalń z Jastrzębia Zdroju), 
a za najbardziej aktywną organizację pozarzą-
dową uznali rybnickie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Młodzieży. — Konkurs jest doskonałą ilustracją 
tego jak obecnie wygląda współpraca między 
organizacjami pozarządowymi, a samorządami 
i biznesem. Potwierdziło się to, co wiedzieliśmy 
wcześniej. Liczba głosów oddanych na przyjazne 
samorządy i szczodrych sponsorów wskazuje na to, 
że współpraca ta jest incydentalna. Trzeba jeszcze 
wiele pracy i cierpliwości, aby to zmienić — mówią 
organizatorzy głosowania ogłoszonego na stronie 
www.cris.org.pl. Symboliczne statuetki, tzw. 
„FOPSZKI” (skrót od nazwy forum), wręczono 
laureatom na zakończenie seminarium. 

D, (S)

c.d. ze strony 18

Imprezę zainaugurowali człon-
kowie Bractwa Kurkowego. 

Zdj.: s

Na zakończenie Festiwalu... na 
estradzie w Kampusie zaśpiewa-
ła Ewelina Flinta. Zdj.: Fr.

Parlamentarzyści i samorządowcy dyskutowali o współpracy sektora NGO z otoczeniem. 
Zdj.: D

Festiwal inicjatyw społecznych 

http://www.cris.org.pl


100–lecie kościoła św. Antoniego

Jak już wspominaliśmy w majowej GR, 
pierwsza informacja na temat rozdzielenia 
parafii rybnickiej pojawiła się w roku 1936. 
Zawierucha wojenna spowodowała, że do 
tego pomysłu powrócono dopiero 13 lat 
później. 

18 września 1949 roku do Kurii Diecezjalnej 
wpłynęła w tej sprawie petycja parafian. Wierni 
napisali w niej, że w związku z brakiem duchow-
nych, w kościele p.w. św. Antoniego nie odbywają 
się msze św., co utrudnia, zwłaszcza osobom w 
podeszłym wieku, uczestniczenie w nabożeń-
stwach. A ci którzy (...) chcą spełnić obowiązek 
religijny przechodzą z żalem obok tej wspaniałej 
skądinąd świątyni, jakby to nie był kościół katolic-
ki. A święty Antoni zapewne się smuci, nie widząc 
swoich adoratorów, a brak tylko jednej rzeczy: do-
brych chęci ze strony duchowieństwa miejscowego  
i zgody Najdostojniejszej Kurii Biskupiej (...) pro-
simy sprawić nam radość, nadając kościołowi św. 
Antoniego tytuł parafialny (...). Odpowiedzią na 
tę prośbę była decyzja kurii z 16.06.1950 r., skie-
rowana do ks. Adama Bieżanowskiego, którego 
poinformowano o zamiarze dokonania dalszego 
podziału parafii w Rybniku, usamodzielnienia 
stacji duszpasterskiej św. Józefa oraz dokonania 
wydzielenia parafii św. Antoniego. Na mocy 
powyższego dekretu, z dniem 1 sierpnia 1950 
r. funkcję pierwszego proboszcza kościoła św. 
Antoniego objął ks. A. Bieżanowski, zaś Dekret 
Erekcyjny kuracji p.w. św. Antoniego w Rybni-
ku wszedł w życie dopiero 10 lutego 1952 roku. 
Powołano w nim do życia, przy kościele św. An-
toniego, nową samodzielną stację duszpasterską, 
której duszpasterz, ks. Adam Bieżanowski nosił 
od tej chwili tytuł kuratusa. Trudne czasy okresu 
stalinowskiego nie oszczędziły pełnego zapału 
ks. proboszcza, dla którego jubileusz 5–lecia 
parafii był jednocześnie podsumowaniem jego 
duszpasterskiej pracy, bowiem został odwołany 
ze stanowiska proboszcza. Władze PRL zarzucały 
ks. proboszczowi nieprawomyślność, zakłócanie 
spokoju oraz wykorzystywanie stanowiska ko-
ścielnego do prowadzenia akcji podburzających. 
Kuria skierowała na jego miejsce ks. Gasza z 
Brzęczkowic. Z dokumentacji archiwalnej wyni-
ka, że ks. proboszcz kościoła jednak nie opuścił, 
pomimo że w lutym 1955 roku na jego miejsce 
wysłano ks. Pawła Schmidta. Stan swoistej tym-
czasowości utrzymywał się do 5 grudnia 1955 
roku, kiedy to Wikariusz Kapitulny zamianował 
kuratusem kuracji św. Antoniego w Rybniku 
proboszcza z Brzezia ks. Franciszka Klimzę. Do 
niego, 19 maja 1956 r. przesłał pismo, w któ-
rym napisano (...) W oparciu o dekret erekcyjny  
z 1 lutego 1952 (...) podnosimy niniejszą kurację 
p.w. św. Antoniego w Rybniku do godności parafii. 
Dotychczasowy kuratus parafii nosić będzie tytuł 
administratora względnie proboszcza parafii (...). 
W kilka dni później do Księdza Infułata wpły-
nęły pisma parafianek, które nie kryjąc swego 

niezadowolenia, informowały, że niemieckiego 
pochodzenia ks. Klimza, mając antypolskie na-
stawienie, był w czasie wojny przychylny reżimowi 
hitlerowskiemu. W ślad za tym, do Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogradzie, 
a także do Biura Listów i Zażaleń przy Radzie 
Państwa w Warszawie wpłynęły kolejne skargi 
i prośby o przeniesienie księdza do innego ko-
ścioła. 13 grudnia bp Stanisław Adamski wyraził 
zgodę na przeniesienie ks. Franciszka Klimzy  
w stan spoczynku. 

Tymczasowym administratorem parafii św. 
Antoniego został ks. Sylwester Durczok, pełniąc 
tę funkcję od 22 grudnia 1956 roku do 16 stycznia 
roku następnego, kiedy to na mocy Dekretu z dnia 
29 stycznia 1956 roku nastąpiło przekazanie agend 
parafialnych dotychczasowemu administratorowi. 
Dwa miesiące później została zweryfikowana de-
cyzja o utworzeniu parafii św. Antoniego. Dekret 
podpisany przez ks. bp Stanisława Adamskiego 
brzmiał: Dekret Wikariusza Kapitulnego z dnia 
26.III.1956 roku (...) podnoszący kurację p.w. św. 
Antoniego w Rybniku, był sprzeczny z postanowie-
niami kan. 454 §3, ponieważ był wydany bez zgody 
Kapituły Katedralnej. Wobec tego przedłożyłem 
sprawę Prześwietnej Kapitule Katedralnej, która 
na zebraniu w dniu 2 kwietnia 1957 roku wyraziła 
zgodę na podniesienie kuracji do godności parafii. 
Orzekam więc niniejszą kurację p.w. św. Antoniego 
w Rybniku jako parafię nieusuwalną (...).W kon-
sekwencji powyższego stwierdzenia 28 maja 1957 
roku bp Stanisław Adamski mianował ks. Sylwe-
stra Durczoka administratorem parafii Rybnik  
z tytułem proboszcza. Pomimo odwilży politycznej, 
czasy dla Kościoła w Polsce nie były łatwe. Znany z 
wielkiej odwagi ks. Durczok wykorzystując kościel-
ną ambonę głosił prawdę czasów komunizmu, za co 
wielokrotnie był nękany przez służby bezpieczeń-
stwa. Pomimo szykan, do roku 1965 naprawiono 
szkody po tragicznym w skutkach pożarze w roku 
1959, przygotowując się do obchodów 1000–lecia 
Chrztu Polski oraz do uroczystości peregrynacyj-
nych i Misji świętych.  
W 1975 roku, w święto 
padewskiego patrona, 
ks. prałat Sylwester 
Durczok zmarł po 
długiej i ciężkiej cho-
robie.

Dekretem z 1975 
roku, za zgodą Urzę-
du Wojewódzkiego  
w Katowicach, Wy-
działu do Spraw Wy-
znań, decyzją w spra-
wie mianowania na 
stanowisko proboszcza 
parafii św. Antoniego 
powołano ks. Alojzego 
Klona, który kontynuując pracę swego poprzedni-

Ks. Adam Bieżanowski.

c.d. na stronie obok

Kościół parafialny
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Ks. Alojzy Klon (w środku) podczas uroczystosci 
peregrynacyjnych w 1983 r.

Ks. Sylwester Durczok pod figurą Matki Boskiej 
Fatimskiej.



ka przyczynił się do dalszego tworzenia bractw 
i odrodzenia się życia wspólnotowego. Ksiądz 
proboszcz był także inicjatorem przebudowy 
świątyni po Soborze Watykańskim II. Również 
w nawiązaniu do zaleceń soborowych, 30 stycz-
nia 1981 roku w salce akademickiej odbyło się 
pierwsze zebranie Klubu Inteligencji Katolickiej, 
którego działalność została zawieszona z chwilą 
ogłoszenia stanu wojennego. Po jego ogłoszeniu 
ks. proboszcz A. Klon wraz z grupą parafian zajął 
się pomocą internowanym w ramach Biskupiego 
Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym. 
Ostatnia dekada XX wieku i zmiany, jakie nastą-
piły na wszystkich płaszczyznach życia przyczy-
niły się do dalszej działalności reaktywowanego 
w kwietniu 1983 roku Klubu Inteligencji Katolic-
kiej. Rozwijała się ona z roku na rok przynosząc 
coraz większe efekty w życiu rybnickiej świątyni. 
W domu katechetycznym, oddanym do użytku po 
pięcioletniej budowie w 1988 roku, odbywały się 
spotkania katechetyczne wspólnot parafialnych, 
rodziców, imprezy religijne, konferencje oraz 
spotkania okolicznościowe. Dom Katechetyczny 
stał się ośrodkiem kultury chrześcijańskiej. Z cza-
sem znalazła swe miejsce w nim biblioteka i chór 
kościelny. Organizowano także przedstawienia 
teatralne. Kiedy w 1990 roku religia weszła do 
szkół, w domu uruchomiono Stół św. Antoniego, 
gdzie biedni otrzymywali darmowe posiłki finan-
sowane przez parafię. W domu katechetycznym 
zorganizowano także aptekę z lekarstwami 
z darów zagranicznych. W górnej części domu 
założono prywatną szkołę podstawową. 

Przemiany polityczne 1989 roku, przyczyniły 
się do powrotu najważniejszych niegdyś świąt 
narodowych. I tak po raz pierwszy w powo-
jennej historii mieszkańcy Rybnika uroczyście 
obchodzili święto Konstytucji 3 Maja. Uroczy-
stości rozpoczęły się nabożeństwem do Matki 
Boskiej Królowej Polski w intencji Ojczyzny. 
Ksiądz dziekan Alojzy Klon nawiązując do 
tradycji obchodów święta 3 Maja podkreślił, że 
(...) wreszcie mamy nową rzeczywistość w wolnej 
Polsce (...). Biorących udział w uroczystościach 
przedstawicieli Urzędu Miasta, Rejonowego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych, WKU przywitał 
słowami: (...) Witamy tych, którzy przez kilkadzie-
siąt lat nie mogli w tej świątyni być z nami (...). 

Działalność parafii szła także w kierunku 
pomocy niepełnosprawnym. Latem 1992 roku 
kościół wspierał fundusz „Lato niepełnospraw-
nych”, dzięki któremu dzieci z upośledzeniem 

umysłowym i fizycznym mogły wziąć udział 
w koloniach terapeutycznych. Również Ośro-
dek Rehabilitacyjno–Leczniczy im. Jana Pawła 
II w Rybniku otrzymał pomoc finansową parafii 
św. Antoniego. Kolejne lata, to kontynuacja 
szeroko pojętej działalności społeczno–kultu-
ralnej. Odbywało się coraz więcej koncertów 
chóralnych i symfonicznych. Występowały 
zespoły i soliści, aktorzy i publicyści. 

Wielkim wyróżnieniem dla rybnickiego 
kościoła było zaklasyfikowanie tej neogotyc-
kiej świątyni w poczet zabytków sztuki. De-
cyzją Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
w Katowicach, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków orzekł wpisać do rejestru zabytków 
województwa katowickiego Kościół parafialny 
p.w. św. Antoniego w Rybniku posiadający wy-
bitne walory architektoniczne i urbanistyczne 
w skali miasta i regionu.

Nobilitacją dla parafii było podniesienie 
kościoła w czerwcu 1993 roku do godności 
Bazyliki Mniejszej. Ogłoszenie tego faktu 
nastąpiło w czasie mszy św. w Święto Niepoka-
lanego Poczęcia (8 grudnia), której najbardziej 
uroczystym momentem było odczytanie przez 
proboszcza ks. A. Klona, papieskiego breve, 
najobszerniejszego w historii dokumentu Stoli-
cy Apostolskiej, adresowanego do Rybnika. 

Znaczenie kościoła jako miejsca kultu św. 
Antoniego znalazło swoje odzwierciedlenie 
również w uroczystościach związanych z ob-
chodami 800–lecia urodzin padewskiego pa-
trona. Szczególnym darem było sprowadzenie 
do Rybnika relikwii św. Antoniego, których 
cząstka, po raz pierwszy w dziejach rybnickiej 
świątyni została tutaj na stałe.

W 1998 roku przeszedł na emeryturę 
ks. prałat Alojzy Klon. Jego miejsce zajął 
ks. Franciszek Musioł, który natychmiast po 
objęciu parafii rozpoczął przygotowania do 
jubileuszu 100–lecia świątyni.

Inauguracją obchodów było otwarcie wysta-
wy czasowej 13 czerwca 2006 roku w rybnickim 
Muzeum. Fragment ekspozycji zaprezen-
towano w kościele w czerwcu 2007 podczas 
odpustu ku czci św. Antoniego Padewskiego 
oraz uroczystości miejskich zorganizowanych 
z okazji ogłoszenia św. Antoniego Padewskie-
go, Patronem Miasta Rybnika.

Aleksandra Grabiec
Na tym kończymy cykl poświęcony 

kościołowi św. Antoniego w rocznicę jego 
poświęcenia. Autorom zaś dziękujemy.

c.d.ze strony obok
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Pod takim hasłem już wkrótce wyruszy 62 Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Tegoroczną pielgrzymkę zainauguruje w dniu 1 sierpnia msza św. w bazylice św. Antoniego pod przewod-
nictwem abpa Damiana Zimonia.

Rybnicka peregrynacja jest jednocześnie Pielgrzymką Archidiecezji Katowickiej w 750 rocznicę śmierci św. Jacka patrona 
Metropolii Katowickiej. To najstarsza i największa pielgrzymka z naszej archidiecezji. Każdego roku w tym akcie religijnym 

uczestniczy około czterech tysięcy osób, w tym liczna grupa młodzieży. 
Szczegółowych informacji udziela: ks. Marek Bernacki – kierownik Pielgrzymki Rybnickiej, Parafia św. Jadwigi Śląskiej 

w Rybniku, ul. Kardynała Kominka 18, tel. 32/ 43-29-787 lub 607-162-073, e-mail: mbernacki@poczta.onet.pl. Zapraszamy 
również do Internetu: www.pielgrzymka.rybnik.pl

Bez papierosa!
Powiatowa Stacja Sanitarno–

–Epidemiologiczna w Rybniku 
zachęca lokalne środowiska 
do organizowania akcji, pro-
mujących modę na niepalenie. 
Wszystkich chętnych do współpra-
cy zapraszamy do PSSE w Rybniku 
przy ul. Kpt. L. Janiego 1, (tel: 0 32 4224009 
wew 120), gdzie można uzyskać pomoc przy 
organizacji działań profilaktycznych i otrzy-
mać materiały edukacyjne – ulotki i plakaty. 
Wprawdzie Światowy dzień bez tytoniu obcho-
dzono 31 maja, ale z paleniem warto walczyć 
każdego dnia!

Powołani do świętości

Kropla życia...
Szkolno–Środowiskowy Klub Hono-

rowych Dawców Krwi w Niedobczycach 
zorganizował drugą w tym roku akcję 
krwiodawstwa.  

 Przeprowadzono ją w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych nr 2, a w jej trakcie oddano ponad 12 
litrów tego cennego leku. Ogółem w zorganizowa-
nych w tej placówce podobnych akcjach, oddano 
już ponad 100 litrów krwi. Tradycyjnie krwiodawcy 
przekazali też maluchom słodycze, a tym razem tra-
fiły one na oddział dziecięcy rybnickiego szpitala. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krwio-
dawcy w niedobczyckim Domu Kultury odbyło 
się uroczyste spotkanie krwiodawców zrzeszo-
nych w tym klubie, w trakcie którego wręczono 
okolicznościowe puchary. Ich fundatorom, jak 
i osobom, dzięki którym udało się spotkanie 
zorganizować, krwiodawcy serdecznie 
dziękują!   
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Baskonia jak Śląsk
Miałem ostatnio przyjemność odwiedzić 

Hiszpanię i powiem szczerze – z turystycznego 
punktu widzenia kraj ten nie zachwyca mnie 
tak bardzo jak Włochy czy Francja. Natomiast 
jeżeli chodzi o sprawy tamtejszej świadomości 
regionalnej – to Hiszpania może stanowić dla 
Śląska piękny wzór! Otóż jest ona podzielona 
na autonomiczne regiony, które oficjalnie 
nazywają s ię wspólnotami autono-

micznymi. Są to: Anda-
luzja, Aragonia, 

As t u r i a , 
B a -

leary, Estremadura, Galicja, Katalonia, Kan-
tabria, Kastylia–León, Kastylia–La Mancha, 
Kraj Basków, La Rioja, Madryt, Murcja, 
Nawarra, Walencja i Wyspy Kanaryjskie. My 
jednak przyjrzyjmy się bliżej Krajowi Basków 
zwanemu też Baskonią.

Kiedy tylko samolot wylądował w baskijskim 
mieście Bilbao, wynająłem samochód i udałem 
się do centrum miasta. Jednak tablice informa-
cyjne przy drodze wprowadziły mnie w lekkie 
zakłopotanie, bo zobaczyłem tam kierunkow-
skazy do centrum Bilbao i... Bilbo. Po chwili 
jednak zorientowałem się, że chodzi o tę samą 
miejscowość pisaną po hiszpańsku – Bilbao 
i w języku baskijskim – Bilbo. I to właśnie 

mnie najbardziej zainteresowało. Otóż 
podwójne nazewnictwo hisz-

pańskie i baskijskie 
jest w Baskonii nie 
tylko na kierunkow-
skazach przy drogach, 
ale prawie wszędzie: 
w windach, na bankach, 
w toaletach i nawet na 
plakatach informu-
jących o wystawach 
malarstwa albo o go-
dzinach rozgrywanych 
zawodów sportowych. 

Kolejnemu regio-
nalnemu zafascyno-
waniu uległem zwie-
dzając pewne mu-
zeum. Przed wejściem 
zauważyłem specjalne 
półki z informatora-
mi w wielu językach. 
O p r ó c z  f o l d e r ó w 
w popularnych języ-
kach europejskich jak 

angielski, francuski, niemiecki i włoski, było też 
kilka folderów w językach regionalnych, dialek-
tach, gwarach – jak zwał tak zwał – używanych 
w Hiszpanii: català, czyli katalońskim; galego, 
czyli galicyjskim oraz w języku euskara – bo tak 
mówi się tam na język baskijski. 

Ale to jeszcze nie był koniec moich regio-
nalnych doznań. Kiedy bowiem poszedłem do 
restauracji, w jednej z baskońskich miejsco-
wości, dostałem kartę dań w ich języku. Nie 
rozumiałem więc dokładnie nic, wybrałem na 
chybił–trafił i bardzo mi smakowało. Ogólnie 
więc mówiąc, Baskonia to kraj dla ludzi ro-
zumiejących sprawy regionalne, więc każdy 
Ślązok czuje się tam bardzo dobrze. Jednak, 
jak wiele spraw dotykających narodowości, 
i ten medal ma dwie strony. Problemem dla 
Hiszpanii są ekstremiści z ETA, która jest ter-
rorystyczno–polityczną organizacją walczącą 
o pełną niezależność Baskonii. Pozostawiając 
jednak na marginesie wątek polityczny, ważne 
jest, że w Baskonii Ślązok może zobaczyć, że 
odmienności regionalne to nie tylko śląska spe-
cjalność. Można dostrzec jak inni o wiele lepiej 
potrafią swoje regionalne inności pielęgnować 
i zgodnie z zasadami demokracji wprowadzać 
w swoją społeczną rzeczywistość. Bo czyż 
u nas, w Rzeczypospolitej Polskiej konstytucja 
zabrania, aby przed wjazdem do miejscowości 
postawić dwujęzyczne napisy, przykładowo: 
Witamy w Rybniku! Witomy w Rybniku! Oczy-
wiście, że konstytucja tego nie zabrania! To 
dlaczego – do pierona! – tego jeszcze nie ma? Jo 
myśla, że niykere Ślązoki to boroki! Ja, wiym co 
godom! A wiela to było godanio jak napisołech 
po śląsku „Biblia Ślązoka”? A czamu w śląskich 
cukierniach pisze „kołAcz”, a niy normalnie po 
śląsku – „kołOcz”? Tak samo jest z moim progra-
mem w TVP3 Katowice. Dopiero po nagrodzie 
w Hiszpanii  niykere „dyrechtory” po leku kapują, 
że Śląsk je piykny!

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

Od ponad dwóch lat w TVP 3 Katowice można oglądać 20–minutowe 
filmy o wspólnym tytule „Śląsk jest piękny”. Autorem scenariusza tego 
programu oraz przewodnikiem po poruszanych śląskich tematach jest 
Marek Szołtysek. Jeden z odcinków cyklu, opowiadający o śląskich 
zbójach, otrzymał nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Telewizji 
Regionalnych Circom Regional 2007. Dlatego Marek Szołtysek pojechał 
w maju br. na galę zwycięzców do Hiszpanii, a konkretnie do miasta Bilbao 
w Baskonii i wykorzystał pobyt do poszukania w Hiszpanii podobieństw 
ze Śląskiem. I znalazł... Markowi szczerze nagrody gratulujemy!

Dwujęzyczne, hiszpańskie 
i baskijskie tablice infor-
macyjne na ulicach ba-
skijskiego miasta Bilbao.

Autor nagrodzonego programu w stroju śląskim 
przed hiszpańskim Muzeum Guggenheima, 
gdzie wręczano mu nagrodę.



Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy-
ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze.  Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi 
mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!
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(cz. 54)

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Rybnicki kościół św. Antoniego 
zdjęcie zrobiono w czasie poobiedniego spacerku
w niedzielę 2 lipca 1922 roku, o godzinie 14.55

Z okazji 100–lecia rybnickiego kościoła św. Antoniego, a dzisiejszej bazyliki, w „Wielkim Albumie Rybnika” prezentuje-
my unikalne zdjęcie zrobione w czasie, kiedy ta najbardziej okazała budowla naszego miasta miała zaledwie 15 lat. Jedno 
z najstarszych zdjęć tego kościoła zostało wykonane po reportersku, a uchwyceni na nim ludzie nie pozują. To zresztą 
bardzo ciekawa scenka rodzajowa. W tle kobiety w śląskich strojach idą na nieszpory, mężczyźni z rowerami oglądają bra-
mę triumfalną, zaś w środku dwaj chłopcy grają w klipę, a jeden w słomianym kapeluszu bawi się z pieskiem. Natomiast 
głównym powodem zrobienia tego zdjęcia jest drewniana brama triumfalna, wykonana na powitanie polskiego wojska, 
które wkroczyło do miasta podczas uroczystości włączenia Rybnika do Polski. 

UWAGA! Podtrzymujemy obietnicę nagrody 500,00 zł za dostarczenie nam zdjęcia 
kościoła św. Antoniego podczas budowy. 



Nowy sponsor dla MTB – Silesia
Powstały przed trzema laty klub kolarstwa górskiego MTB – Silesia pozyskał cennego 

sponsora.
Pod koniec maja w Urzędzie Miasta podpisana została umowa sponsoringu pomiędzy klu-

bem MTB Silesia, a konsorcjum firm: KEM, „Akwedukt” i „Buskopol”, które jest wykonawcą 
kanalizacji w kilku dzielnicach naszego miasta. Szczegółowe warunki oraz kwota, jaka ma być 
przekazana na rzecz klubu kolarstwa górskiego są objęte tajemnicą handlową, wiadomo jed-
nak, że pieniądze zostaną wykorzystane na przygotowanie i starty kolarzy w ciągu najbliższych 
dwóch lat. 

Obecnie rybnicki klub kolarstwa górskiego liczy 14 zawodników, którzy już mogą pochwalić 
się niemałymi osiągnięciami. Prezes Mirosław Kostro zapowiada, że najbliższy sezon wypełnią 
starty na trasach Pucharu Świata oraz w najważniejszych wyścigach w Polsce i Europie.
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Rybniczanie mistrzami Polski
W drugi weekend czerwca w pięknych halach sportowych w gminie Świerklany ro-

zegrano Memoriał Jerzego Surmana czyli Mistrzostwa Polski pracowników oświaty 
w piłce siatkowej.

Po rozlosowaniu grup eliminacyjnych przez córkę Jerzego Surmana, 11 drużyn przystąpiło 
do sportowej rywalizacji. W grupie eliminacyjnej rybniczanie najpierw pokonali Gliwice 2:0, a 
potem przegrali z Żorami 1:2. Jednak dzięki lepszemu stosunkowi setów rybniczanie wygrali 
grupę eliminacyjną i awansowali do dalszej fazy turnieju. W niej walcząc o finał pokonali Zabrze 
2:1, a przegrali 1:2 z Rudą Śląską. Tym razem o kolejności w grupie decydowały nie sety, a małe 
punkty. I tu ponownie najlepsi okazali się rybniccy siatkarze, którzy w wielkim finale spotkali się 
z drużyną z Brzeszcz (Małopolska). Po wyrównanym pojedynku w trzecim decydującym secie 
ekipa z Rybnika wygrała 15:13 i została tym samym zwycięzcą turnieju. W meczu o 3 miejsce 
Gliwice pokonały Rudę Śl. Nagrody i puchary na uroczystości kończącej turniej wręczył wójt 
gminy Świerklany S. Gembalczyk, który zaprosił siatkarzy na następny turniej również do Świer-
klan, już za rok.Dwaj siatkarze z Rybnika: Sebastian Łyczko i Łukasz Lip otrzymali również 
wyróżnienia indywidualne.

Na zdjęciu  zwycięska drużyna ZNP 
Rybnik, stoją od lewej: Wojciech 
Kasperski (kapitan), Tadeusz Bonk 
(libero), Paweł Pluta, Arkadiusz Kul-
pok, Przemysław Kaznocha, Łukasz 
Lip, Sebastian Łyczko i Arkadiusz 
Węglorz.

Która czwórka?
Niezwykle interesujące są tegoroczne 

rozgrywki I ligi żużlowej, przez co walka 
o jak najlepszą pozycję po rundzie zasad-
niczej będzie trwała do ostatniej kolejki, 
a ta zaplanowana jest na 5 sierpnia. Po 
10 spotkaniach w 1 lidze prowadzi Gorzów 
(16 pkt), przed Ostrowem (14 pkt) i Gdań-
skiem (13 pkt). Czwarty RKM Rybnik ma 12 
punktów, a o jedno oczko mniej ma Poznań. 
I te zespoły między sobą rozstrzygną, kto po 
rundzie zasadniczej znajdzie się w 1 czwórce i 
walczyć będzie o awans, a kto będzie bronił się 
przed spadkiem. W 10 kolejce rybniczanie na 
własnym torze pokonali Start Gniezno 59:33 
(najwięcej punktów dla RKM–u zdobyli Ch. 
Harris 15 i R. Szombierski 14), a prowadzący 
w tabeli Gorzów i Ostrów nieoczekiwanie 
doznali porażek. Zatem niezwykle trudne 
zadanie czeka podopiecznych trenera Miro-
sława Korbela. W czterech kończących rundę 
zasadniczą  spotkaniach rybniczanie o punkty 
walczyć będą na torze w Gorzowie (8 lipca) i 
Ostrowie (29 lipca), a w Rybniku podejmować 
będą ekipy z Grudziądza (22 lipca) i Poznania 
(5 sierpnia). Kto wie, czy o wszystkim nie 
będzie decydować właśnie to ostatnie spotka-
nie. Poza ligą rybniccy juniorzy dwukrotnie 
zwyciężyli już w Młodzieżowych Drużynowych 
Mistrzostwach Polski, a Michał Mitko awanso-
wał do finału Młodzieżowych Indywidualnych 
Mistrzostw Polski. 

Złota Rybka
R y b n i c z a n 

Kamil Cieślar 
obronił wywal-
czony w zeszłym 
roku tytuł In-
dywidualnego 
Mistrza Polski  
w  miniżuż lu . 
Podczas finało-
wych zawodów 
na  min i– torze  
w Chwałowicach 
Kamil przegrał 
tylko raz – w swo-

im pierwszym starcie z Marcelem Szymko 
(Lotos Gdańsk), który zdobył brązowy medal. 
Srebro wywalczył bydgoszczanin Szymon 
Woźniak. Po obfitych piątkowych opadach 
tor sprawiał zawodnikom trudności, stąd aż 
6 upadków w całych zawodach. W jednym z 
nich rybniczanin Mateusz Wieczorek upadł 
tak nieszczęśliwie, że złamał rękę. W finałowej 
16 było aż 5 zawodników rybnickich „rybek”. 
Mateusz Liszka z dorobkiem 11 pkt. był 4, 
Łukasz Piecha z 10 pkt. był 6, Karol Mitko z 9 
pkt. 7, a wspomniany wcześniej M.Wieczorek 
w czterech startach zdobył 3 punkty i zajął 13 
miejsce. 

Obronili tytuł
Rybnik obronił tytuł Drużynowego 

Mistrza Śląska w Ratownictwie Wod-
nym. Pełniący rolę gospodarza rybniccy ra-
townicy wyprzedzili w klasyfikacji general-
nej drużyny Knurowa i Katowic. Mężczyźni, 
choć osłabieni brakiem Indywidualnego 
Mistrza Śląska Roberta Androsza, stanęli 
jednak na wysokości zadania i w klasyfikacji 
drużynowej mężczyzn zajęli drugie miej-
sce, ustępując jedynie drużynie Knurowa 
oraz pokonując ekipę Katowic. W klasyfikacji 
drużynowej kobiet nasze zawodniczki były 
bezkonkurencyjne (na zdj.), pokonując m.in. 
drużyny Katowic i Knurowa.

Tytuł Indywidualnego Mistrza Śląska przy-
padł Bartłomiejowi Boberowi z Knurowa. 
Drugie miejsce zajął jego kolega z drużyny 
Sławomir Prędki, a trzecie reprezentujący 
Beskidzkie WOPR, a pochodzący z Rybnika 
– Damian Wiśniewski. Najlepszy z rybnickich 
ratowników – Tomasz Wiencek był 4. Indywi-

dualną Mistrzynią Śląska została Sandra Pie-
trzak z Katowic, ale już kolejne cztery miejsca 
zajęły rybniczanki: Agnieszka Bieniak, Anna 
Duda, Wioletta Cygan oraz Monika Nowak. 
Mistrzostwa miały również na celu wyłonienie 
kadry Śląska na zbliżające się Letnie Mistrzo-
stwa Polski w Ratownictwie Wodnym. Spośród 
rybnickich ratowników miejsce w kadrze 
wywalczyli Tomasz Wiencek, Karol Korduła, 
Agnieszka Bieniak, Anna Duda, Wioletta 
Cygan i Monika Nowak. 
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Koszykarki 
i szachiści w Dorsten
Do Dorsten, podobnie jak i dwa lata temu, 

wybrała się drużyna koszykarek RMKS–u 
Rybnik, a także czterech szachistów.

Dziewczyny gościły u niemieckich rodzin, 
jednak w domach nie spędzały wiele czasu. 
Za sprawą Moniki Pogorzelczyk, rybniczanki 
mieszkającej na co dzień w tym mieście, pobyt 
koszykarek w Dorsten był wypełniony i dobrze 
zorganizowany. Zawodniczki obu klubów naj-
pierw zasmakowały lodów w najlepszej lodziarni, 
a potem bawiły się wspólnie w klubie bowlingo-
wym. Następnego dnia cała ekipa udała się do 
pobliskiego Oberhausen do centrum wspinacz-
kowego. Na niewielkim skrawku lasu pomiędzy 
drzewami porozpinane były liny i „mostki”, za 
pomocą których wędrowało się na różnych wy-
sokościach od drzewa do drzewa, posługując się 
specjalistycznym sprzętem wspinaczkowym. To 
była walka nie tylko o równowagę, ale również 

z lękiem wysokości... Po kilku 
godzinach dziewczęta zeszły  
na ziemię i resztę dnia spędziły 
w centrum handlowym. 

Następnego dnia oba ko-
szykarskie klubu spotkały się 
ze sobą już na parkiecie i tu 
bez żadnych złudzeń górą były 
rybniczanki, które pokonały gospodarza meczu 
BG Dorsten 72:54, a najwięcej punktów dla 
rybnickiej drużyny zdobyły Sonia Moszkowicz 
21 i Paulina Mycio 16. Oczywiście spotkanie 
miało bardzo przyjacielski charakter i już po 
jego zakończeniu oba zespoły wspólnie się 
bawiły, biorąc również udział w oficjalnych spo-
tkaniach. Żądne rewanżu koszykarki z Dorsten 
zapowiedziały szybką rewizytę w Rybniku. 

•••
Czterosobowa reprezentacja rybnickich szachi-

stów w składzie: Piotr Bobrowski, Marek Bitman, 
Maksymilian Piecowski i Marian Ruszkiewicz 
najpierw pokonała drużynę z Dorsten 10:6,  
a następnie wzięła udział w nocnym maratonie 

szachowych. W trwającym 6 godzin (20.00–2.00) 
turnieju wystartowało w sumie 26 zawodników, a 
najlepszy z rybniczan Marek Bitman uplasował 
się w końcowej klasyfikacji na 6 miejscu. Turniej 
został rozegrany systemem „każdy z każdym”. 

XIII Igrzyska
Już po raz 13. Szkolny Związek 

Sportowy w Rybniku, przy współ-
udziale rybnickich klubów sportowych, 
MOSiR-u Rybnik i Urzędu Miasta, 
był organizatorem Igrzysk Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów. Przez 3 
dni na rybnickich obiektach sportowych 
uczniowie rybnickich szkół rywalizowali 
w 8 dyscyplinach, zbierając punkty do kla-
syfikacji generalnej igrzysk. Wśród szkół 
podstawowych z dorobkiem aż 71 punktów 
czołowe miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
nr 34, zwyciężając w turnieju koszykówki 
dziewcząt i chłopców i piłce nożnej, a dru-
gie miejsca zajęli w zawodach pływackich 
i szachowych. Druga była Szkoła Podsta-
wowa nr 5 (36 pkt.), wygrywając pływanie 
i zajmując 2 miejsce w turnieju piłki noż-
nej. Na 3 miejscu uplasowała się Szkoła 
Podstawowa nr 18 (31 pkt.) – 2 miejsce w 
turnieju siatkówki chłopców, 3 w siatkówce 
dziewcząt. Ponadto zwycięzcami turnieju 
szachowego została Szkoła Podstawowa 
nr 2, Szkoła Podstawowa nr 21 zwyciężyła 

w turnieju siatkówki dziewcząt, chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej nr 29 wygrali turniej 
siatkówki, a w zawodach lekkoatletycznych 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 16. 

Wśród gimnazjów z dorobkiem 70,5 
punktów zwyciężyło Gimnazjum nr 1, 
drugie ze stratą 5 pkt. było Gimnazjum 
nr 2, a na trzecim miejscu uplasowało się 

Gimnazjum nr 7, z dorobkiem 58 punk-
tów. Uczniowie zwycięskiego gimnazjum 
okazali się najlepsi w turnieju koszykówki 
chłopców, zawodach lekkoatletycznych, 
a drugie miejsce zajęli w turnieju koszy-
kówki dziewcząt i siatkówce chłopców. 
Gimnazjum nr 2 zwyciężyło w koszykówce 
dziewcząt, siatkówce chłopców, szachach, 
a drugie było w pływaniu. G 7 okazało 
się najlepsze w turniejach siatkówki 
dziewcząt i piłki nożnej, a drugie miejsce 
zajęło w zawodach lekkoatletycznych. Po-
nadto w zawodach pływackich zwyciężyli 
uczniowie Gimnazjum ZS im Powstańców 
Śl. Dla najlepszych drużyn przygotowano 
medale oraz dyplomy, zwycięzcy zaś otrzy-
mali puchar oraz nagrody rzeczowe.   

Czas na dziewiątą
Dobiegły końca rozgrywki ósmej edycji Ama-

torskiej Ligi Piłki Siatkowej, jednej z najwięk-
szych tego typu lig w Polsce! W sezonie 2006/2007  
w rozgrywkach Ligi rywalizowało 343 zawodników z 25 
drużyn z 6 powiatów. Od 18 września ub.r. do 2 czerwca 
br. rozegrano 300 meczy. 2 czerwca odbył się turniej 
finałowy, podczas którego rozegrano aż 13 spotkań.  
W tym najważniejszym, bo o I miejsce, Świerklany Ży-
wiec Zdrój pokonały Domel Rybnik 3:1 i potwierdziły 
swoją dominacje w tej edycji ligi. W meczu o 3 miejsce 
Beer Team Rybnik pokonał Tomex Brenna 2:0. Wyróż-
nienia i nagrody otrzymali: Andrzej Szruba – wybitny 
siatkarz i najstarszy grający w lidze, Andrzej Steciuk 
– najlepszy menager. Na forum ligowym internauci 
wybrali drużynę marzeń, a znaleźli się w niej: Radosław 
Staniewski – MVP ligi i najlepszy przyjmujący, Marek 
Pyzik i Wojciech Kasperski (przyjmujący), Dariusz Za-
chewicz – najlepszy rozgrywający, Mariusz Wicenciak 
– rozgrywający, Tomasz Martyna – najlepszy atakujący, 
Sebastian Żarłok – atakujący, Jarosław Obrodzki – naj-
lepszy blokujący, Adam Szczepański i Tomasz Grygoruk 
– blokujący, Jarosław Żmijewski – najlepszy Libero i 
Tomasz Achrem – libero.  

W drodze na Wimbledon 
Młodzi tenisiści ziemni naszego regionu walczyli na kortach Fundacji Elektrowni Rybnik  

w turnieju podsumowującym kolejny rok rakietowego szkolenia. W zawodach wystartowało ponad 
40 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Prócz reprezentantów naszego miasta, zjawili się także zawodnicy  
z Raciborza, Żor i Jastrzębia, a nawet z Łodzi. Zawody odbyły się w 5 kategoriach wiekowych od 8 do 
16 lat. Na mini–kortach w Stodołach walczyły najmłodsze „krasnale i krasnalki”, a zwyciężyli Kinga 
Leszczyńska i Jakub Borek. Następnie turniej przeniósł się na korty żwirowe: wśród „skrzatów” zwyciężali 
Nikolet Malicka z Łodzi i Dariusz Pala, wśród młodzików – Nadine Heberle i Jan Grabczuk, kadetów 
– Ewa Galicka i Mirosław Hyjek, juniorów młodszych – Ewa Galicka i Mateusz Łopatka. Wszystkim 
uczestnikom turnieju kibicowali rodzice i przyjaciele. Najlepszym wręczono dyplomy i puchary, a orga-
nizatorem trzeciego już regionalnego turnieju tenisa ziemnego była Fundacja Elektrowni Rybnik oraz 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni Rybnik.

Koszykarki i koszykarze Szkoły Podstawowej nr 34 
– zwycięzcy turniejów koszykówki.



Hity na wakacje
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703

•••
2 karnety na 5 seansów 

wartości 50 zł każdy

ufndowane przez Jaskinię solną
Rybnik, ul. Chrobrego 25a, tel. 604 348 203.

•••
bon na usługę wartości 50 zł

ufndowany przez 
Studio Fryzur Appolinar

Rybnik, ul. Wyzwolenia 77, tel. 032 42 28 802.

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wy raz, któ ry po wsta nie z liter w polach ozna czo nych kropkami. 
Rozwiązania na kartkach pocz to wych pro si my przysyłać do re dak cji na adres: „Ga ze ta 
Ryb nic ka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik do 10 sierpnia br. 

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki 
dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każ dy 

ufndowane przez Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki

Krzyżówka

Rozwiązanie krzyżówki z nr 5 – WIEK 
Nagrody otrzymują: 
• bony towarowe – MONIKA MALUSI z 

Rydułtów i TOBIASZ MAMCARCZYK 
z Turzy Śląskiej

• karnety – BOGDAN KRAWCZYK i KATA-
RZYNA SZLACHTA z Rybnika

• bon na usługę – IWONA SOBIK z 
Rybnika

Aleksandra Klich, Bez 
mitów. Portrety ze Śląska. 
Wyd. i Agencja Informacyjna 
WAW Grzegorz Wawoczny, 
Racibórz 2007.

Mieszkanka Rybnika, dzien-
nikarka „Gazety Wyborczej”, 
której „hobby” jest, jak sama 
mówi, Śląsk. Autorka chce, by 
ten Śląsk, oczyszczony z mitów 
i fałszywych stereotypów, za-
istniał szerzej, w świadomości 

ponadregionalnej. Mają w tym pomóc portrety 13 
wybitnych postaci ze Śląskiem związanych. Ludzi, 
którzy doświadczyli tragicznych niekiedy skutków 
dwoistości tej ziemi, a wśród nich poety Josepha 
von Eichendorffa, Wojciecha Korfantego, biskupów 
Hlonda, Bednorza i Kominka, Jerzego Ziętka czy 
Kazimierza Kutza, by wymienić tylko najbardziej 
znane nazwiska. Tę książkę powinien przeczytać 
każdy Ślązak, a potem podarować znajomemu 
„z Polski”…

•   •   •
National Geographic – Tra-

veler. Wydanie specjalne na 
czerwiec – lipiec 2007.

Numer ważny dla planujących 
wakacje – szczególnie dla zainte-
resowanych podróżą samocho-
dem po Francji, Rumunii i ziemi 
ojczystej. Pismo zachęca też do 
odwiedzenia Turcji i dołącza 
„niezbędnik” na jej temat, ale 
zaprasza też do nieco chłodniejszego Dublina. Jak 
zawsze w „NG” – piękne zdjęcia i fascynujące teksty 
o miejscach, gdzie nas nie ma, ale być możemy…

•   •   •
DVD Ostatni król Szkocji, 

reż. Kevin Macdonald, prod. 
USA

Największym wygranym tego 
filmu jest Forrest Whitaker, 
który za rolę ugandyjskiego ty-
rana Idi Amina zdobył Oskara! 
Ale wygranymi są też widzo-
wie, którzy z zapartym tchem 
mogą śledzić losy szkockiego 
lekarza, osobistego medyka 

dyktatora, tracącego jego łaskę. A stawką w tej 
rozgrywce jest życie… Film jest oparty na powieści 
Gilesa Fodena „The Last King of Scotland”, którą 
też warto przeczytać.

•   •   •
CD Tatiana Okupnik, On 

My Own. EMI Polska.
Pierwsza solowa, a już „zło-

ta”, płyta pierwszej wokalistki 
Blue Café. Odejście z zespołu 
wyszło Tatianie na dobre, co nie 
zawsze jest regułą. Pozbycie się 
„skrzeczącej” maniery i zmiana scenicznego emploi 
to dobre decyzje, a wyśpiewana „13” utworów pe-
cha wokalistce nie przyniosła. Sądząc po zdjęciach 
w „książeczce”, fotoreporterzy w Opolu się nie 
pomylili… 
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TS Volley Rybnik 
najlepszy na Śląsku

Zakończyły się Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej juniorów i kadetów. 
Siatkarze TS Volley Rybnik zdobyli połowę wszystkich medali i awansowali do 
półfinału mistrzostw Polski. W finale juniorów, który został rozegrany w Dąbrowie 
Górniczej rywalizowało 12 zespołów, w tym trzy pary z TS Volley. Dwie z nich: Damian 
Wojtasik i Mikołaj Szczepański oraz Kamil Gilner i Karol Jaciów zajmując miejsce 3 
i 4, zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek. Jeszcze lepiej nasi zawodnicy spisali 
się w rozgrywkach kadetów. W finale Mistrzostwa Śląska rozegranym w Rybniku za-
jęli miejsca 1 i 3 również premiowane awansem do dalszych gier. Równych sobie nie 
miała para Mikołaj Szczepański i Damian Wojtasik, która nie straciła nawet jednego 
seta. Zespół ten otrzymał nominację do reprezentacji Polski i weźmie udział 
w Mistrzostwach Europy do lat 18. Na uwagę zasługuje dobra gra pary Tomasz 
Kolarczyk i Szymon Kuczera, która zajęła 3 miejsce, a w pokonanym polu zostawiła 
faworyzowane zespoły z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Mysłowic. TS Volley Rybnik 
jest w tej chwili najlepszym klubem na Śląsku, na 7 miejsc premiowanych awansem 
do półfinałów MP (4 juniorzy i 3 kadeci), nasi siatkarze zdobyli 4. Trenerem siatkarzy 
plażowych jest Lech Kowalski.

Ligowcy na ringu
Pod koniec maja na hali sportowej w 

Boguszowicach  odbył się I–ligowy mecz 
bokserski pomiędzy Śląskiem, a Warmią 
i Mazurami. Mecz zakończył się wynikiem 
15 do 5  dla drużyny Śląska, gdzie trzon ze-
społu stanowili zawodnicy RMKS–u Rybnik. 
W wadze 51 kg zwyciężył Mateusz Mazik, w 
wadze do 54 kg – Patryk Cichocki, w wadze 
do 57 kg – Wojtek Podgórny, w wadze do 69 
kg – Marcin Cichocki, a w wadze ciężkiej do 
91 kg – Piotr Buchta – wszyscy RMKS. W 
narożniku zespołu ze Śląska sekundowali 
m.in. trenerzy RMKS–u Anatol Jakimczuk 
i Zbigniew Gąsiorowski. Zmaganiom bok-

serów przyglądało się 700 kibiców.   
W tegorocznych rozgrywkach ligowych 

udział bierze tylko 5 zespołów – obok ekip 
z Poznania i Strzegomia, reprezentacje wo-
jewództwa śląskiego, mazowieckiego oraz 
Warmii i Mazur. 

Zagraj w Skata!
„Scat Klub Wrzosy Zamysłów” za-

prasza na turniej w skacie sportowym 
o Puchar Zamysłowa. Turniej odbędzie 
się 11 sierpnia w Szkole Podstawowej 
nr 6 przy ul. Wodzisławskiej 123. Początek 
o godz. 9.00.



Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 49

witryna • witryna •witryna •witryna • witryna         • witryna 



Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1 4.06 – 13.07 Grafika – Barbara Wołoszyńska – Rak.
Rysunki i szkice  – Marian Rak

PiMBP, 
tel. 32 422 35 41

Galeria,
ul. J. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora

2 15.06 - 15.07 Wystawa muzyczna „Złota Lira 2007” DK Niedobczyce, 
tel. 32 433 1065 DK Niedobczyce Szczegóły u organizatora

3 25.06 – 13.07 Akcja „Lato na Nowinach 2007”
MDK Rybnik, Rada Os. 

„Nowiny” Stow. Przyj. Dz. 
M-N, tel. 32 422 40 88

MDK Rybnik Szczególne zaproszenie dla dzieci z osiedla Nowiny
w wieku od 7 do 14 lat; zajęcia bezpłatne

4 25.06-25.07 Wakacyjne kursy tańca Fundacja Elektrowni Rybnik, 
tel. 32 739 18 98

Fundacja Elektrowni Rybnik, 
 ul. Podmiejska

Taniec towarzyski dla uczniów szk. podst.: pon. i śr. 
- godz. 10–12, uczniowie gimnazjum: pon. i śr. - godz. 
12–14; koszt  60 zł/os; prowadzenie: A. Szymanowski

5 30.06 – 1.07 Spotkanie grup rekonstrukcji historycznej Fundacja ER,
tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz. 10:00; odtwarzanie realiów życia 

średniowiecznej Europy; wstęp wolny

6 1.07-30.08 Wystawa fotografii Krystiana Szuły DK Chwłowice, 
tel. 32 421 62 22 Galeria Kolumnowa Wstęp wolny; szczegóły u organizatora

7 1.07-30.08 Wystawa fotografii Douglassa Kneedlera DK Chwłowice, 
tel. 32 421 62 22 Galeria DeKa Wstęp wolny; szczegóły u organizatora

8 lipiec-
sierpień „Rybnik nasze miasto” Muzeum w Rybniku,

tel. 32 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Wystawa stała

9 lipiec-
sierpień

Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska do 1939 r.

Muzeum w Rybniku,
tel. 32 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Wystawa stała

10 lipiec-
sierpień Wyrobisko górnicze Muzeum Rybnik, 

tel. 32 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Wystawa stała

11 1.07 -26.08 Sztuka sakralna Tybetu Muzeum Rybnik, 
tel. 32 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego 

w Krakowie

12 2.07 Wystawa prac kółka plastycznego 
„Krechy” z DK Niewiadom

Dom Kultury Niewiadom,
tel. 32 421 37 55, 32 433 13 65

Dom Kultury Niewiadom,
Rybnik, ul. Mościckiego 15

Wystawa czasowa – lipiec - sierpień 2007, dzieci 
7-12 lat; prace można oglądać pon.-pt od 9:00-17:00

13 2.07–31.08 Wakacje 2007 w Bibliotece PiMBP, 
tel. 32 422 35 41

Oddział dla dzieci, ul. 
Szafranka 7,

Filie biblioteczne

Cykl imprez skierowanych do dzieci spędzających 
wakacje w mieście; szczegółowy program 

u organizatora  i na www.biblioteka.rybnik.pl

14 3-9.07 85 rocznica przyłączenia Rybnika 
do III Rzeczypospolitej

Muzeum w Rybniku,
tel. 32 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Wystawa okolicznościowa z okazji 85 rocznicy

przyłączenia Rybnika do Macierzy
15 4.07 – 24.09 Wystawa:  Edward Stachura (1937-1979) PiMBP, tel. 32 422 35 41 Hol – I piętro Szczegóły u organizatora
16 7.07 Rybnik Arena Festival Dawid Ostrzołek teren hotelu Arena w Rybniku Wystąpią: Muckle Kfuckle, Blend, Vitamins
17 8.07 Koncert chóru chłopięcego Mozart z Wiednia RCK, tel. 32 422 21 32 Bazylika Św. Antoniego Godz.18:45; wstęp wolny

18 8.07 Niedzielny koncert pod lipami Dom Kultury Niewiadom,
tel. 32 421 37 55, 32 433 13 65

„Park pod lipami” przy 
DK Niewiadom

Występ zespołu „STANDARD”,
konkursy i zabawy dla dzieci

19 10.07- 20.07 Twarze katowickiej bezpieki
IPN – KŚZpNP, oddz. 

w Katowicach, Muzeum 
Rybnik, tel. 32 422 14 23

Muzeum w Rybniku,
    Rynek 18

10.07., godz. 13:00; otwarcie wystawy plenerowej na 
Rynku w Rybniku – zdjęcia i biogramy osób, które 

w latach 1945–1990 kierowały aparatem 
bezpieczeństwa w Katowicach – oraz pokaz filmu 
„Bezpieka – pretorianie komunizmu” w Muzeum

20 12–13.07 Wakacyjny Turniej Szachowy DK Chwłowice, 
tel. 32 421 62 22

DK Chwałowice, w przypadku 
dobrej pogody turniej w parku

Godz. 10:00; turniej otwarty, wiek nie ma 
znaczenia, wpisowe 10 zł; turniej z nagrodami

21 13.07 Dyskoteka DK Niewiadom Filia, Klub 
Olimp, tel. 32 421 33 31 po 16:00

Klub „Olimp”, 
ul. Raciborska 482

Godz. 17:00-21:00; dyskoteka 
dla młodzieży i dzieci; wstęp 1 zł

22 14.07 Rybnik Arena Festival Dawid Ostrzołek teren hotelu Arena w Rybniku Wystąpią: Kaduceus, Forma, Sfera

23 14.07 Sobota w Niedobczycach DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 

park im. H. Czempiela 
w Niedobczycach

Godz. 16:00 – 22:00; impreza w ramach sobotnich 
koncertów muzycznych dla mieszkańców dzielnicy

24 14.07 Wakacyjny festyn „Śląskie klimaty” DK Chwałowice, Restauracja 
Birreria, tel. 32 421 62 22

Park „Górnika” za 
DK Chwalowice

Godz. 16:00-22:00; wystąpią m.in.:Leszek i Kornelia Filec,  
dziecięce zespoły instrumentalne; zabawa plenerowa

25 14-15.07 XVII Międzynarodowa Wystawa Lilii 
i Kompozycji Kwiatowych z Lilią

Rybnicki Klub 
Miłośników Kwiatów Hol i sala kameralna TZR Godz. 10:00-18:00; szczegóły na afiszach

26 15.07. Muzyczne krajobrazy Śląska RCK, 24 22 132 Estrada plenerowa 
w rybnickim Kampusie

Koncert śląskich zespołów muzycznych – godz. 16.oo 
– South Silesian Brass Band Dixieland, godz. 17.45 

– Karlik (śląska muzyka ludowa), godz.19.3o – Silesian 
Band pod dyrekcją Władysława Mołdrzyka

27 16.07 Projekcja filmu DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 sala kinowa Godz. 10:00; po projekcji dzieci biorą udział w 

konkursie na najlepszą pracę plastyczną dotyczącą filmu

28 17.07 Wyjazd na kąpielisko Ruda DK Niedobczyce, 
tel. 32 433 1065 Kąpielisko Ruda Godz. 10:00; turniej piłki ręcznej, konkursy sportowe

29 17-25.07 Międzynarodowy Festiwal Prezentacji 
Kulturalnych „Italia 2007”

DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65

Włochy – Cisternino, 
Bari i Brindizi Szczegóły u organizatora

30 18.07 Zajęcia plastyczne i sportowe DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 DK Niedobczyce Godz.10:00; konkurs pt. „Moje wakacje”

i turniej tenisa stołowego

31 19.07 Wycieczka do Pszczyny i Paprocan DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 Pszczyna, Paprocany

Godz. 9:00; zwiedzanie parku i rynku Pszczyńskiego, 
w drodze powrotnej – ognisko w Paprocanach i konkurs 

piosenki turystycznej

32 20.07 Zajęcia w Domu Kultury DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 DK Niedobczyce Godz. 10:00; pokaz mody, konkurs

na najbardziej oryginalny, własny strój

33 20.07. – 31.08 Portrety i nie tylko – malarstwo
 Felicji Musioł–Kozielskiej

PiMBP, 
tel. 32 422 35 41

Galeria,
ul. J. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora

34 21.07 Rybnik Arena Festival Dawid Ostrzołek teren hotelu Arena w Rybniku Wystąpią: K2, Grasssnake, Symetria

35 23.07 Projekcja filmu DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 sala kinowa Godz. 10:00; po projekcji dzieci biorą udział

w konkursie na najlepszą recenzję na temat filmu

36 24.07 Wyjazd na kąpielisko Ruda DK Niedobczyce, tel. 32 433 
1065 Kąpielisko Ruda Godz. 10:00; wodne konkursy drużynowe

37 25.07 Gry i konkursy w parku DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65

park im. H. Czempiela 
w Niedobczycach

Godz. 10:00; zabawy sportowe,
Konkursy drużynowe, tor przeszkód

38 26.07 Wyjazd na kąpielisko Ruda DK Niedobczyce, tel. 32 433 
1065 Kąpielisko Ruda  Godz. 10:00; wodne konkursy drużynowe

39 27.07 Wycieczka na lotnisko 
do Gotartowic

DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 Lotnisko Gotartowice Godz. 9:00; szczegóły u organizatora

40 28.07 „Sobota w Niedobczycach” DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65

park im. H. Czempiela 
w Niedobczycach

Godz. 16:00-22:00; impreza w ramach sobotnich 
koncertów muzycznych dla mieszkańców dzielnicy
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41 28.07 Rybnik Arena Festival Dawid Ostrzołek teren hotelu Arena w Rybniku Wystąpią: Obraski, Dig UP, Atack 

42 29.07 „Muzyka świata” RCK, tel. 32 422 21 32 Estrada Kampus
Godz.17:00; koncert dziecięcego zespołu 

Folklorystycznego „CBS” z Korei Południowej 
oraz zespołu „Redlin”; wstęp wolny

43 30.07 Projekcja filmu DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 Sala kinowa Godz. 10:00; po projekcji dzieci biorą udział w 

konkursie na najlepszą pracę plastyczną dotyczącą filmu

44 31.07 Wyjazd na kąpielisko Ruda DK Niedobczyce, tel. 32 433 
1065 Kąpielisko Ruda Godz. 10:00; turniej piłki ręcznej, konkursy sportowe

45 1.08 Zabawa w podchody DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65

park im. H. Czempiela 
w Niedobczycach Godz. 10:00; szczegóły u organizatora

46 2.08 Zajęcia w Domu Kultury DK Niedobczyce, tel. 32 433 1065 DK Niedobczyce Godz. 10:00; turniej tenisa stołowego i zajęcia plastyczne

47 3.08 Wyjazd na basen do Parku 
wodnego w Tarnowskich Górach

DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65

Park wodny 
w Tarnowskich Górach Godz. 8:30; szczegóły u organizatora

48 3.08 Rybnik Arena Festival Dawid Ostrzołek teren hotelu Arena w Rybniku Wystąpią: Sound Sabotage, Nort

49 4.08 Zabawa dla dorosłych DK Niewiadom, Filia Klubu
„Olimp” tel.32 421 33 31 po 16:00

Klub „Olimp”,
ul. Raciborska 482 Od godz. 18:00; wstęp 8 zł/os w cenie kawa i ciastko

50 6,8,10.08 „Wesołe wakacje” Tydzień Pełen Atrakcji DK Chwłowice, tel. 32 421 62 22 DK Chwłowice
06.08, 08.08,10.08 – warsztaty: ceramiczne, wokalne, 

taneczne, fotograficzne. szczegóły na plakatach i www.
dkchwalowice.pl.; wstęp wolny

51 7.08 Projekcja filmu DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 Sala kinowa  Godz. 10:00; po projekcji dzieci biorą udział 

w konkursie na najlepszą recenzję na temat filmu

52 8.08 Wyjazd na kąpielisko Ruda DK Niedobczyce, tel. 32 433 
1065 Kąpielisko Ruda Godz. 10:00; gry i konkursy dla dzieci

53 9.08 Gry i konkursy w Domu 
Kultury Niedobczyce

DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 DK Niedobczyce Godz. 10:00; wybór najsympatyczniejszych 

uczestników wakacji

54 9-28.07 Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży Klub „Harcówka”,
tel. 32 423 40 80 Klub „Harcówka”

Godz.11:00 –15:00; gry i zabawy sportowe, 
turnieje tenisa stołowego, plastyczne igraszki, 

filmy video, wycieczki rowerowe itp.
55 10.08 Wyjazd na kąpielisko Ruda DK Niedobczyce, tel. 32 433 1065 Kąpielisko Ruda  Godz. 10:00; gry i konkursy dla dzieci

56 10-31.08 Zajęcia fakultatywne w ramach działalności 
wakacyjnej kół zainteresowań

DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 DK Niedobczyce Szczegóły u organizatora

57 11.08 Rybnik Arena Festival – zakończenie Dawid Ostrzołek teren hotelu Arena w Rybniku Zakończenie festiwalu; godz. 20:30 koncert BROWN CUBE, 
jako support wystąpi zespół MUKA z Krakowa, godz. 19:00

58 11.08 Dyskoteka na zakończenie wakacji DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65 DK Niedobczyce Godz. 10:00; dyskoteka połączona z wręczeniem 

nagród dla najlepszych uczestników
59 11.08. „Anioły” RCK, 42 22 132 Sala Widowiskowa TZR Spektakl grupy tanecznej “Mirago”

60 12.08 Sobota w Niedobczycach DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65

park im. H. Czempiel 
w Niedobczycach

Godz. 16:00-22:00 impreza w ramach sobotnich
koncertów muzycznych dla mieszkańców dzielnicy

61 12.08 Latin SHOW RCK, tel. 32 422 21 32 Estrada Kampus
Godz.16:00-22:00; wystapią: Morenita, orkiestra  

btucadowa, mistrzowie capoeiry, tancerze samby  oraz 
zespół „Fiesta Loca”; wstęp wolny

62 13-29.08 Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży Klub „Harcówka”,
tel. 32 423 40 80 Klub „Harcówka”

Godz.11:00 – 15:00; gry i zabawy sportowe, 
turnieje tenisa stołowego, plastyczne igraszki, 

filmy video, wycieczki rowerowe itp.

63 18-19.08 X Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, 
Dalii i Kompozycji Kwiatowych

Rybnicki Klub 
Miłośników Kwiatów Hol i sala kameralna TZR Godz.10:00-18:00; szczegóły na afiszach

64 18.08 FESTYN  „50 lat solidarnej Europy” NSZZ Solidarność przy KWK 
Chwałowice, DK Chwałowice

Park „Górnika” za 
DK Chwalowice

Godz. 14:00; w programie m.in.: Klaunolandia, 
Masztalscy, Jumbo Africa, Open Disco z DJ Gandioraz 

65 19.08 Festyn w parku pod lipami Dom Kultury Niewiadom,
tel. 32 421 37 55, 32 433 13 65

„Park pod lipami”, 
Rybnik Niewiadom Godz. 16:00; gry i zabawy dla dzieci, zespół muzyczny

66 20-31.08 Warsztaty taneczno– wokalne RCK, tel. 32 422 21 32 Sala kameralna 
i widowiskowa TZR Szczegóły na stronie:www.kultura.rybnik.pl.

67 24.08 Koncert Jubileuszowy z okazji 35–lecia 
zespołu tańca ludowego „Przygoda” RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa Szczegóły na afiszach i w OPP “Przygoda”

68 25.08 Festiwal – Muzyczne Trendy Pogranicza
Koncert 1

DK Chwłowice, tel. 32 421 
62 22

Estrada Plenerowa
Park Zamkowy

Występy zespołów wyłonionych z 1 etapu festiwalu, 
szczegóły na www.musictrendy.eu, i www.

dkchwalowice.pl

69 25-26.08 VII Gala Folkloru Międzynarodowego 
„Rybnik 2007”

DK Niedobczyce,
tel. 32 433 10 65

Park im. H. Czempiela 
w Niedobczycach

Godz. 15:00-22:00; kultura muzyczna Chorwacji, Węgier, 
Cypru, Algierii, Słowacji, Czech i Włoch; w programie m.in. 

tańce i muzyka folklorystyczna różnych regionów świata

70 27.08 Otwarcie wystawy modelarstwa 
kartonowego

Dom Kultury Niewiadom,
tel. 32 421 3755, 32 433 13 65

DK Niewiadom,
Rybnik, ul. Mościckiego 15

Godz. 17:00; wystawa prac kółka modelarskiego 
z DK Niewiadom, spotkanie z członkami Klubu 

Seniora Lotnictwa przy Aeroklubie ROW Rybnik

71 30.08 Zakończenie zajęć Klub „Harcówka”,
tel. 32 423 40 80 Klub „Harcówka” Godz. 14:00; poczęstunek, rozdanie nagród

uczestnikom; szczegóły dotyczące zajęć na afiszach

72 31.08 „Kredką rysowane” – plener 
plastyczny dla dzieci i młodzieży

Dom Kultury Niewiadom,
tel. 32 421 37 55, 32 433 13 65 Dzielnica Niewiadom - plener

Godz. 14:00-16:00; plener dla dzieci w wieku 7-12 lat, 
Organizator zapewnia materiały rysownicze; zgłoszenia 
w DK Niewiadom do 30.08.07r.; uczestnictwo bezpłatne

Sport i rekreacja

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1 25.06–24.08 Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego Fundacja Elektrowni Rybnik, 
tel. 32 739 18 98 korty Fundacji ER

Przewidziano 9 turnusów; szkółkę prowadzi Tadeusz 
Murawski, zajęcia pon.-pt w godz. 15:00 –17:00 przy 

ul. Podmiejskiej, zapisy w sekretariacie Klubu 
Energetyka Fundacji ER, ul. tel. 32 739 11 74, tel. 32 

739 18 98

2 25.06 – 25.08
Zawody koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, 

zawody pływackie, kajakowe, oraz gry 
i zabawy dla dzieci w brodziku

MOSiR w Rybniku,
tel. 32 422 78 39 Kąpielisko Ruda Osoby do kontaktów: Barbara Kalisz-Gaweł

3 7.07 Turniej siatkówki plażowej Dom Kultury Niewiadom,
tel. 32 421 37 55, 32 433 13 65

„Park pod lipami” przy 
DK Niewiadom

Od godz. 11:00; turniej dla młodzieży, uczestnictwo 
bezpłatne, zapisy do 6.07.07 w DK Niewiadom

4 14.07 Góry Opawskie Koło Śródmieście Pokrzywna - Jarnołtówek Wyprawa autokarowa

5 15.07 „Ruda Extreme” MOSiR Rybnik, tel. 32 422 
78 39 Kąpielisko Ruda Osoba do kontaktów: Radosław Fros

6 11.08 V Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska 
w Siatkówce Plażowej 2007r. Kobiet

CRiR  “Bushido”,
tel. 32 422 82 01  Kąpielisko Ruda Szczegóły na www.mosir.rybnik.pl oraz na plakatach

7 11.08 Turniej siatkówki plażowej kobiet „Bushido”, tel. 32 422 82 01 „Bushido”

Jeden z cyklu turniejów eliminacyjnych do V 
Regionalnych Mistrzostw Miast  Śląska w Siatkówce 

Plażowej 2007, zapisy w dniu zawodów  do godz. 9:30, 
telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną na 2 dni 

przed datą zawodów; wpisowe 10 zł od pary

8 19.08 Finał Mężczyzn „V Regionalne Mistrzostwa 
Miast Śląska w Siatkówce Plażowej 2007”

MOSiR w Rybniku,
tel. 32 422 78 39 Kąpielisko Ruda Osoba do kontaktów: Radosław Fros

9 19.08 Turniej Siatkówki Plażowej Dom Kultury Niewiadom,
tel. 32 421 37 55, 32 433 13 65

„Park pod lipami” 
Rybnik Niewiadom

Godz. 14:00; turniej dla młodzieży  pogimnazjalnej 
i dorosłych; zapisy w biurze Domu Kultury do 21.08.07

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 51
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•  GWOŹDZIE, ŚRUBY, KOŁKI, NITY, ART. ŚCIERNE 
•  SIATKI TECHNICZNE, OGRODZENIOWE, RABITZA, IZOLA 

•  KÓŁKA I ZESTAWY KOŁOWE 
•  ZAMKI, KLAMKI, ZASUWY, ZAWIASY 

•  WIERTŁA, NARZĘDZIA RĘCZNE, OGRODNICZE, POMPY

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

• TŁUMIKI • KATALIZATORY
• HAKI HOLOWNICZE • AMORTYZATORY
• KLOCKI HAMULCOWE • FILTRY
• OLEJE • WYMIANY OLEJU
• KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE
• CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

• Boli Cię gardło?

• Masz problemy z zatokami?

• Jesteś astmatykiem lub alergikiem?

• Żyjesz w ciągłym stresie? 

•  Chcesz wzmocnić odporność 
swojego organizmu?

ul. B. Chrobrego 25A                                               tel. 032 4214251 

SANATORIUM 
w mieście

   odwiedź
MIKROKLIMATYCZNĄ JASKINIĘ SOLNĄ! 

Z tym numerem gazety 20% rabatu

Kierunki kształcenia: 
• Technik rachunkowości
• Technik administracji
• Technik mechanik 
   specjalność:     
   • spawacz 
   • programista
      obrabiarek CNC 
•  Technik organizacji 

reklamy
•  Technik obsługi 

turystycznej

Rybnickie Centrum 
Edukacji Zawodowej 

– Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 

oraz Praktycznego

44-217 Rybnik
ul. Św. Józefa 30
tel. 032 42 22 433
fax 032 42 29 178

sekretariat@rcez.pl

nauka bezpłatna
Zaprasza na bezpłatną 
naukę w szkołach
Szkoła Policealna 
dla Dorosłych Nr 6

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Dorosłych

Oferujemy bogatą 
bazę dydaktyczną.
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RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15
tel. 032 768-32-13

Oddział Rybnik, ul. Podmiejska
tel. 032 739-61-45

Oddział Mszana koło Jastrzębia
tel. 032 472-07-77

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic www.olmet.com.pl

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

PROFESJONALNE STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, solfeż, 
choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

R E J E S T R A C J A :  0 3 2  4 3 0  4 1  5 9

Gabinet Endokrynologiczny 
Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), 
osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR OD 16

Gabinety Le kar skie
ul. Hallera 32, Rybnik

Rejestracja 9.00-21.00, tel. 032 422 61 56

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE
wyposażone w nowoczesny sprzęt

Rybnik, ul. Reymonta 50
(wjazd od salonu Hondy )

lek.med. Lidia Kucza
specjalista laryngolog

pon. 15.00-17.00
śr. 15.00-17.00
rejestracja 8.00-16.00
tel. 032 433 10 24

lek.med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman
dermatolog-wenerolog
dermatologia estetyczna

czw. 16.00-18.00
rejestracja: 
tel. kom. 0692 427 312

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

• KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO-PODATKOWY
• OBSŁUGA KOMPUTERA
• JĘZYKA ANGIELSKIEGO
•  JĘZYKA NIEMIECKIEGO
•  ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE W SYSTEMIE 

EKSTERNISTYCZNYM (OD IX)

K U R S Y
w a k a c y j n e



Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, 
ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300
(pon., wt., śr. 7.30–15.30, czwartki po godz. 15.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 
25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087
(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob., niedz. 16.30–20.30)

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,

ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.
Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, 

ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku

ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429
Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00, pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

oferuje następujące usługi:
• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien 
• ko sme ty kę, ubranie i prze cho wy wa nie zwłok w chłodni – I  doba bez płat nie 
• wy na ję cie kaplicy do po grze bu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • za mó wie nie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• moż li wość załatwienia or kie stry • wy na ję cie au to bu su • umiesz cza nie 
    urny z pro cha mi zma rych w ko lum ba rium na te re nie cmen ta rza

Rybnik, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula, Dominika Ingram–Nowaczyk (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 42 28 825, 42 60 070, 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

Wydawnictwo „Triada”
biuro i drukarnia:

42-501 Będzin, ul. Sielecka 63
tel./fax 032/368 84 62, 368 84 51

wydawnictwotriada@neostrada.pl

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze od godz. 11.00 do 13.00 

w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsr.rybnik.pl.
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 

tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów).
 W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453, 

Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909, Michała Wójcika, tel. 032/42 31 326 
i senatora Jerzego Szymury, tel. 032/42 38 639 – ul. Sobieskiego 1. 
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Bezpłatne porady prawne 
w poniedziałki 15.00-17.00, wtorki 16.30-18.30, środy 16.00-18.00 i czwartki 16.00–18.00

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury radnych w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, tel. 032/42 27 914, Plac Wolności 7/12

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Spotkania otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o 19.00, 

ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak). Dyżury: poniedziałki 18.30-20.30, www.platforma.rybnik.pl
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki, ul. 3 Maja 11, tel. 032 42 31 337, 0512 078 425 

czynne pon. 11.00-18.00, śr. 8.00-15.00, wt., czw., pt. 9.00-16.00.
Biuro poselskie Henryka Siedlaczka czynne w środy 15.00-18.00
Biuro poselskie Eugeniusza Wycisło czynne w piątki 15.30-17.00

Bezpłatne porady prawne w każdy wtorek – prosimy o wcześniejsze zapisy – 032 42 31 337

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 

Plac Wolności 7, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

Samoobrona
Biuro Poselskie Andrzeja Leppera, tel. 032/42 32 526

Dyżury: wtorek 10.00–13.00, czwartek 15.00–17.00, ul. Powstańców 8, I p.



Każda opłata tylko 1,40 zł
U nas zapłacisz:
raty – LUKAS, AIG, ŻAGIEL, 
ING, BNP, GE CAPITAL, BŚ, 
GBG S.A., GB S.A., BM, 
BRE S.A., BS. BPH, BGŻ
gaz
wodę
telewizję – CYFRA+, POLSAT, 
KABLÓWKA
telefony – ORANGE, ERA, 
PLUS, POLKOMTEL, TELE 2
czynsz
PZU
podatki

prąd – 1,20 zł
telefon (telekomunikacja) – 1,20 zł
rtv – 1,20 zł

ZUS – 2,20 zł

Rybnik,
ul. Hallera 6
budynek TP S.A.

WEJŚCIE
OD PORTIERNI

Firma istnieje 
w Rybniku od 2004 r.

Współpracujemy 
z INVEST BANK. S.A.

ZAPRASZAMY
pn-pt  800 - 1700

sobota  800 - 1300

Bez względu na wysokość wpłaty
prowizja zawsze 1,40 zł



Rybnik, ul. Wo dzi sław ska 179, tel. 42 49 187
e-mail: handel@panelspec.com.pl

aktualne promocje znajdziesz na stronie
www.panelspec.com.pl

g o d z i n y  o t w a r c i a : 

poniedziałek – piątek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-13.00

S A T Y S F A K C J A  K T Ó R E J  N I E  D A  C I  K O N K U R E N C J A

Systemy okienne

PRODUCENT 

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA 
PPHU „KONSEK” SP.J.

OKIEN I DRZWI PVC

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66

Yaris – zużycie paliwa (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) w cyklu mieszanym wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 4,5 do 6,0 l/100 km. Emisja CO
2
 (UE 80/1268 

z późniejszymi zmianami) wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 119 do 141 g/km. Szczegółowe informacje o działalniach podejmowanych przez Toyotę w zakresie 
ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, są zawarte na stronie internetowej: www.toyota.pl.

Toyota Motor Poland i Toyota Bank Polska przedstawiają pionierski na polskim rynku program partnerski Toyota More. Oznacza on dla klientów 
Toyoty jeszcze więcej satysfakcji, więcej spełnionych oczekiwań i więc zrealizowanych pomysłow. By w pełni poznać znaczenie słowa „more” 
– wejdź na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Co. Ltd Sp. z o.o. i Autoryzowane Stacje Dealerskie otrzymały certyfikat potwierdzający, że wdrożone systemy zarządzania 
jakością i zarządzania środowiskowego w zakresie sprzedaży i serwisu samochodów Toyota spełniają wymagania norm ISO 9001:2000 i ISO 
14001:2004.


