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Maj w dzielnicach... Czytaj na stronie 27.
Zdjęcia: (r), (S), d

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. „Trubadurzy” na Smolnej.

Tłumy na festynie w Paru 

Festyn „Pod lasem” w Popielowie: na scenie węgierski zespół „Hanszerelok Band” oraz rower, nagroda loterii fantowej; przed sceną – zabawa stara jak świat...

Z okazji 50 lat 



Drodzy Rybniczanie!

Budowa ponad pół tysiąca kilometrów sieci kanalizacyjnej w 17 rybnickich dzielnicach wy-
zwoliła ogromny potencjał inwestycyjny naszego miasta. Możemy wręcz mówić o  prawdziwym 
boomie inwestycyjnym.

Unia Europejska dała nam niepowtarzalną możliwość poprawy infrastruktury naszego kraju i miasta. 
Rybnik skutecznie korzysta z tego dobrodziejstwa, prowadząc wiele dużych inwestycji – w tym jedną 
z większych w Polsce budowę kanalizacji sanitarnej. Między innymi dzięki niej właśnie miasto się rozwija, 
również poprzez prywatne przedsięwzięcia budowlane mieszkańców. Tylko w pierwszym kwartale 
tego roku wydano w Rybniku prawie 200 pozwoleń na budowę. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę 
fakt, że w tym samym okresie ubiegłego roku wydano ich niecałe 70, a w pierwszym kwartale 2006 r. 
niespełna 50.

Czterokrotny wzrost budowlany niezwykle cieszy, bo świadczy o tym, że w Rybniku chce się mieszkać, 
a mieszkańcy wiążą swoją przyszłość z tym miastem. To, kiedy mamy do czynienia z inwestowaniem 
prywatnych pieniędzy właśnie w Rybniku, zwłaszcza pod kątem budowy domu dla własnej rodziny, jest 
najdokładniejszym wskaźnikiem przywiązania do miasta. Sprawa ta jest niezwykle ważna, chociażby 
przy staraniu się o kolejne pieniądze europejskie. Unijni eksperci oceniają, czy miasto rozwija się pod 
tym kątem, czy też następuje stagnacja inwestycyjna.

Przed nami jednak kolejne duże zadanie. Już mamy uporządkowany problem budowy kanalizacji sani-
tarnej w 17 dzielnicach, ale pozostały jeszcze takie dzielnice, jak chociażby Chwałęcice, Stodoły, Grabow-
nia czy Kłokocin, które czekają na budowę kanalizacji. Jednak to, w jakiej formule zadbamy o ochronę 
środowiska w tych miejscach (kanalizacja sieciowa, czy przydomowe oczyszczalnie ścieków), zależne 
będzie od przygotowania specjalnego programu, opinii ekspertów, analiz i rachunku ekonomicznego, 
w tym przede wszystkim jednostkowego kosztu podłączenia konkretnego gospodarstwa domowego. 

Niedawno powołałem zespół pracujący nad projektem uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w Rybniku. 
Powodem tego był m.in. wspomniany wcześniej rozwój prywatnych inwestycji budowlanych przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe. Fachowcy „pochylą się” więc nad planem zagospodarowania 
przestrzennego i dokonają analizy ekonomicznej dotyczącej tego, w jakich częściach miasta i w jakiej 
kolejności należy podłączać kanalizację oraz inne media (wodociąg, prąd, itp.). Zależy mi na tym, aby 
Rybnik rozwijał się w sposób zrównoważony, a pieniądze z budżetu miasta wydawane były racjonal-
nie. Obecnie przystępujemy do budowy kolektorów (sanitarnych i deszczowych) w centrum miasta. 
To, niestety, będzie się wiązało z kolejnymi utrudnieniami dla mieszkańców, tym bardziej, że kolektory 
umieszczone zostaną w ciągu drogowym na dużej głębokości. Tu jednak pojawia się szansa, że w wielu 
miejscach jezdnie zostaną odnowione.

Szanowni Państwo! Wiosna przyszła wreszcie w pełnym rozkwicie. W takim nastroju życzę Państwu 
ciepłych majówek i wiele spokoju. Maturzystom zaś i wszystkim zdającym egzaminy tradycyjnie życzę 
połamania piór i dobrych wyborów na przyszłość. Pamiętajcie jednak o Rybniku – dynamicznie rozwi-
jającym się mieście z perspektywami. Mieście z ikrą!

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika

Kolejny, 
wakacyjny numer 
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Absolutorium udzielone

Co tam panie w … mieście
Z obszernego sprawozdania przedstawio-

nego przez prezydenta radni dowiedzieli się 
o wielu sprawach, jakie w Rybniku już się 
odbyły, ale również o tych, które są dopiero 
w planach. A. Fudali przypomniał o targach 
edukacyjnych zorganizowanych aż w trzech 
punktach miasta, wizycie stażystów z Dorsten, 
happeningu prozdrowotnym „Stop lekomanii”, 
a także o otwarciu w Rybniku redakcji katowic-
kiego oddziału TVP (szerzej o tych wydarzeniach 
w poprzednim numerze „GR”). Mówił też  
o pracowni elektroniki użytkowej, jaką otwarto 
w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, 
zakończeniu budowy kanalizacji w Gaszowicach 
i dobiegających końca spotkaniach sprawoz-
dawczych w dzielnicach miasta (o zdarzeniach 
wewnątrz numeru). Prezydent poinformował też 
o wielu projektach „miękkich”, które ubiegają 
się o dofinansowanie – „Skorzystaj z szansy”, 
„Pociąg do życia”,  „Pracująca mama”, „Dzia-
łam skutecznie”, „Dni Rybnika”, „Rybnickie 
Boże Narodzenie i kolędowanie” czy „Rybnik to 
dobry adres”, którego realizacja pozwoli miastu 
na udział w targach turystycznych, wykonanie 
bilbordów i materiałów promocyjnych. — Miasto 
zgłosi o dofinansowanie budowy boisk na terenie 
ZSP nr 3 i SP nr 18 w ramach programu mini-
sterstwa sportu „Blisko boisko” — zapowiedział 
prezydent, informując ponadto, że dzięki środ-
kom zewnętrznym być może uda się wybudować 
również boiska na terenie SP nr 2, Gimnazjum 
nr 4 i ZSP nr 2 (czytaj w dalszej części relacji  
z sesji). A. Fudali poinformował o planowanych 
spotkaniach z przedstawicielami miast partner-
skich z Iwano–Frankiwska i Newtownabbey 
oraz o obrocie nieruchomościami i sprzedaży 
w styczniu i lutym kolejnych 47 mieszkań ko-
munalnych za kwotę ponad 209 tys. zł. Wspo-
mniał też o wydaniu 219 decyzji umarzających 
zaległości podatkowe na łączną kwotę ponad 
1 mln zł i 15 decyzji dotyczących odroczenia 
terminów płatności oraz rozłożenia należności 
na raty. Przedstawił też informacje o ulgach  
w zakresie należności, do których nie stosuje się 
ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanych na 
mocy uchwały Rady Miasta przez prezydenta 
miasta, zastępcę prezydenta i przez dyrektorów 
jednostek organizacyjnych. Na tej podstawie 
należności umorzono 584 podmiotom na łączną 
kwotę 202 tys. zł, a 605 podmiotom należności 

odroczono lub rozłożono na raty. Zastosowane 
ulgi dotyczyły m.in. należności z tytułu mandatów 
karnych kredytowanych, opłat dodatkowych za 
brak uiszczenia opłaty parkingowej i za przejazd 
komunikacją miejską bez biletu, za dzierżawę 
terenu czy pobyt w placówkach opiekuńczych. 
Prezydent podzielił się również z radnymi wyni-
kami dwóch kontroli przeprowadzonych przez 
inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Pierwsza dotyczyła kompleksowej gospodarki 
finansowej miasta za okres od 1 stycznia 1999 r. 
do 11 kwietnia 2008 r., a RIO zakwestionowało 
zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nie-
ruchomości obiektów zabytkowych wykorzysty-
wanych na prowadzenie działalności w zakresie 
świadczenia usług zdrowotnych, które należy 
traktować jako działalność gospodarczą – idzie 
o szpital psychiatryczny przy ul. Gliwickiej, objęty 
nadzorem konserwatorskim. — Pomimo tego 
musi być opodatkowany — wyjaśniał prezydent 
stwierdzenia kontrolujących. Zastrzeżenia kon-
trolerów wzbudził również fakt nieopublikowania 
w prasie pełnego regulaminu konkursu granto-
wego, a jedynie anonsu z odesłaniem do BiP–u: 
— Koszt takiego ogłoszenia byłby wyższy od jed-
nostkowego grantu — tłumaczył prezydent. Druga 
z kontroli dotyczyła Zarządu Zieleni Miejskiej,  
a ocenie poddano m.in. zasadność wycinki drzew 
w mieście. Inspektorzy RIO nie stwierdzili w tej 
sprawie żadnych nieprawidłowości. (Szczegóły 
obu kontroli na stronach BIP–u). 

A. Fudali poinformował też radnych o „Ta-
blicy Honorowej Rady Europy” – wyróżnieniu 
przyznanym miastu za partnerską współpracę 
międzynarodową i działalność na rzecz idei 
jedności europejskiej. W tym roku podobną 
nagrodę otrzymało 11 europejskich miast,  
a rybnickie uroczystości związane z jej przeka-
zaniem zaplanowano w czasie „Dni Miasta”  
w obecności eurodeputowanych Jerzego Buzka, 
Jana Olbrychta i Wojciecha Roszkowskiego. 
— Jest się z czego cieszyć — oceniał Franciszek 
Kurpanik (PO), który chciał odnieść się do innych 
kwestii sprawozdania, ale prowadzący obrady 
przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk (PiS) 
przypomniał, że nie przewiduje się dyskusji nad 
tym punktem sesji. 

 

Była dysputa, jest absolutorium 
Temat wykonania budżetu wywołał żywą 

dyskusję, w której radni szukali inspiracji 

sięgając do wielu nietypowych źródeł – nauk 
papieskich, związków małżeńskich, banko-
wych kredytów i „wiecznie żywej” katastrofy 
statku i jego załogi. Ale zanim radni wypłynęli 
na szerokie wody, skarbnik miasta Bogusław 
Paszenda przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Rybnika za rok 2007 oraz udzielenia 
absolutorium prezydentowi miasta z tego tytułu,  
a A. Fudali, wykorzystując prezentację multime-
dialną, której walory dostrzegła również opozy-
cja, szczegółowo temat omówił. A rozpoczął od 
założeń i priorytetów, jakim pozostaje wierny od 
lat – pozyskiwania wszelkich dostępnych środków 
pomocowych, realizacji zadań związanych z infra-
strukturą oraz szukania oszczędności. Wyjaśniał, 
że w trakcie roku budżetowego budżet ulegał 
wielu zmianom, co uniemożliwiało trzymanie 
się pierwotnego planu. Ostatecznie dochody 
miasta wyniosły 514.832.545 zł (według pierwot-
nych założeń – 583.050.274 zł). Z kolei wydatki 
zamknęły się w kwocie 569.177.195 zł i były 
niższe od planowanych, zaś deficyt, planowany 
w uchwale budżetowej na 79.327.108 zł zmniej-
szył się do kwoty 54.344.650 zł. Skumulowany 
niedobór ostatecznie wyniósł 134.435.741 zł 
(planowany był na 159.106.733 zł, po zmianach 
na – 177.537.575 zł). Zadłużenie na koniec 2007 
r. ogółem (33,31% dochodów) i koszty jego 
obsługi (2,84%) mieszczą się w ustawowym 
limicie zadłużenia (60%) i limicie obsługi (15% 
dochodów ogółem). — Dobrze sobie radzimy  
w zarządzaniu finansami — mówił prezydent, 
a potwierdzeniem tych słów jest tzw. nadwyżka 
operacyjna uzyskana w 2007 r., która wynosiła 
ponad 66 mln zł, co w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca daje kwotę 480 zł. Okazuje się, że 
Rybnik uzyskuje jedną z najwyższych nadwyżek 
operacyjnych w grupie miast na prawach powiatu 
i miast wojewódzkich (w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca). A nadwyżka operacyjna to środki, 
które miasto może przeznaczyć na częściową 
spłatę zadłużenia i na inwestycje, kiedy już za-
spokoi potrzeby bieżące. Tzw. wolne środki czyli 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych, wyniosła na koniec 2007 r. ponad 
42 mln zł. Czasowo wolne środki pieniężne mia-
sto utrzymywało w funduszach inwestycyjnych 
oraz umieszczało i umieszcza na terminowych 
lokatach bankowych. Ogółem dochody uzyskane 
w 2007 r. z tytułu zarządzania wolnymi środkami 
wyniosły 3.748.180 zł. 

Przyglądając się wydatkom przedstawionym 
w prezentacji w formie kolorowego „tortu”, 
widać, że największe „porcje” trafiały do działów 
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(31%) oraz oświata i wychowanie (26%). Do 
państwowej subwencji oświatowej miasto dopła-
ciło ponad 27 mln zł (bez nakładów na remonty  
i inwestycje). Dochody uzyskane ze sprzedaży 
majątku miasta wyniosły 6.625.006 zł. Imponują-
co przedstawiały się wydatki inwestycyjne – ponad 
232 mln zł (tj. ponad 40% ogółu poniesionych 

Kiedy na sali obrad pojawiają się naczelnicy i urzędnicy Urzędu Miasta oraz 
szefowie miejskich służb i jednostek, znak to niezbity, że oto nastał czas jednej 
z najważniejszych sesji w roku. Kiedy prezydent przedstawia sprawozdanie  
z wykonania budżetu i wnioskuje o otrzymanie absolutorium, znak to dla radnych do 
rozpoczęcia mniej lub bardziej merytorycznej dyskusji. Prawo radnego! Z którego 
oczywiście skrzętnie skorzystano.          



c.d. na stronie 6
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wydatków budżetowych), a po uwzględnieniu 
wydatków z Gminnego i Powiatowego Fundu-
szy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz nakładów PWiK – wydatki wyniosły ponad 
244 mln zł. Na inwestycje udało się pozyskać 
92.741.317 zł środków zewnętrznych z Funduszu 
Spójności, ZPOPR i in. Warto zwrócić uwagę, że 
jeszcze w 2003 r. na jednego mieszkańca miasta  
z unijnej kasy przypadało tylko 12,99 zł, a w 2007 
r. już ponad 726 zł. Miasto zdobyło również środ-
ki unijne na tzw. projekty miękkie (7.733.923 zł)  
z programów społecznych, kulturalnych i oświa-
towych. Nie dziwi więc wysokie miejsce Rybnika 
w rankingach – w grupie miast na prawach 
powiatu wykorzystujących środki zagraniczne, 
Rybnik w ocenie „Wspólnoty” znalazł się na 
drugim miejscu po Koninie, a w zestawieniu 
„Gazety Prawnej” z kwietnia 2008 r. nasze miasto 
znalazło się na pierwszym miejscu przed Kato-
wicami i Tychami, jako gmina najlepiej wydająca 
unijne pieniądze w latach 2004–2007. Największą 
inwestycją prowadzoną w mieście jest nadal 
budowa kanalizacji sanitarnej (156.172.887 zł), 
a w ramach projektu w 2007 roku wybudowano 
łącznie 175,3 km sieci (więcej o kanalizacji na 
str. 16). Nakłady na drogi wyniosły 53.406.581 
zł (w tym na inwestycje drogowe ponad 37 mln 
zł), na kulturę i sztukę – 14.018.296 zł, ochronę 
zdrowia – 4.869.703 zł, pomoc i opiekę społeczną 
– 59.255.932 zł, a na administrację publiczną 
– 20.186.030 zł. Przy tej okazji prezydent, po raz 
pierwszy w swoim sprawozdaniu, przedstawił 
informację o sprawach realizowanych w Urzędzie 
Miasta. I tak, dla przykładu w 2005 r. ilość prze-
targów nieograniczonych wyniosła 96, a w roku 
2007 już 173, podobnie jak zarejestrowanych 
pojazdów, których liczba wzrosła z 59.899 jeszcze 
trzy lata temu, do ponad 70 tys. w roku ubiegłym. 
— W 2007 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 
ponad 74 tysiące pism — informował prezydent  
i chwalił pracę oraz zaangażowanie urzędników, 
nie po raz ostatni tego wieczora. Przypomniał też  
o zrealizowanych w mieście inwestycjach komer-
cyjno–handlowych oraz o spadku bezrobocia  
z 14% w roku 2004 do 6,5% w lutym 2008 r. 
Powody do zadowolenia dają również liczne 
wyróżnienia, nagrody i wysokie miejsca miasta 
w rankingach, a kończąc swoje wystąpienie 
prezydent poinformował, że sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2007 r. poparły wszystkie 
komisje RM, a na 85 członków 13 wstrzymało się 
głosu. Pozytywną opinię wydała też Regionalna 
Izba Obrachunkowa. (Skrócone sprawozdanie  
z wykonania budżetu publikowaliśmy w kwietnio-
wym numerze „GR”, a omówiona prezentacja do-
stępna jest na stronach internetowych miasta).

 Dyskusja nad wykonaniem budżetu tradycyj-
nie już rozpoczęła się od oświadczeń wygłoszo-
nych przez przedstawicieli poszczególnych klu-
bów (stanowiska publikujemy na str. 9, 10). — To 
był dobry rok — przekonywał wiceprzewodniczą-
cy RM Kazimierz Salamon, zwracając uwagę na 
przyspieszony rozwój miasta, kontynuację inwe-
stycji i pozyskiwanie środków zewnętrznych; za-

powiedział więc, że BSR poprze projekt uchwa-
ły i udzieli prezydentowi absolutorium. W po-
dobnym tonie wypowiadał się Andrzej Wojaczek 
prezentując stanowisko koalicjanta BSR–u – 
PiS–u, w którym podkreślał znaczenie aktywnej 
polityki inwestycyjnej władz miasta i wykorzysty-
wanie szansy, która może się więcej nie powtó-
rzyć, bo wkrótce Polska straci pozycję beneficjen-
ta środków unijnych. Wiceprzewodniczący RM 
zapowiedział, że PiS zagłosuje za absolutorium, 
choć, jak mówił „to, że jest dobrze, nie znaczy, że 
nie może być lepiej”. O tym, że powinno być lepiej 
przekonywała z kolei opozycja. Piotr Kuczera 
(PO) stwierdził, że nie udało się zrealizować  
w całości hasła lansowanego w momencie uchwa-
lania budżetu – jego „wyolbrzymionej proinwesty-
cyjności”, ale „reformowalność” prezydenta i re-
alizacja niektórych postulatów klubu opozycyj-
nego sprawiły, że PO zapowiedziała wstrzymanie 
się od głosu. Radni Platformy zwracali przy tym 
uwagę na nierealność założeń przyjętych  
w uchwale budżetowej, do czego nawiązał też 
Stanisław Stajer (IO „Nasz Rybnik”) mówiąc, że 
budżet był życzeniowy i mocno „nadęty środkami 
z UE”, a jego wykonanie okazało się dużo słabsze. 
Stajer zapowiedział, że nie zagłosuje za udziele-
niem absolutorium ze względu na „nieoptymi-
styczną przyszłość”, a zakończył swoim ulubionym 
porównaniem miasta do tonącego statku. Stwier-
dzenie o „obniżonej pochlebstwami czujności 
kapitana”, która może doprowadzić do zderzenia, 
a w konsekwencji do sprawdzenia się starego 
porzekadła, że „pycha zawsze poprzedza upadek”, 
nie mogło pozostać bez echa. I nie pozostało, 
mimo, iż wcześniej wszystko wskazywało na to, 
że wygłoszone oświadczenia zakończą dyskusję. 
Jednak radni nie zrezygnowali z przywileju za-
brania głosu, a jako pierwszy uczynił to Romuald 
Niewelt (BSR). Po nim ruszyła lawina wystąpień. 
— To idealne wykonanie planu — chwalił spra-
wozdanie radny BSR-u, zarzucając opozycji, że 
ta jedynie krytykuje, a nic nie oferuje w zamian. 
Przypominał też, że niemal na każdej sesji do 
budżetu wprowadzane były zmiany popierane 
również przez opozycję. Zarzucał opozycyjnym 
radnym, że czekają na potknięcia koalicji i boją 
się wziąć odpowiedzialność za miasto: — Radni, 
którzy się boją, lepiej żeby nie brali mandatów  
i siedzieli w domu. Wówczas nie będą za nic od-
powiadać. Jednak taka postawa nie spowoduje 
rozwoju miasta. Dlatego trzeba ryzykować i iść do 
przodu — pouczał. St. Stajer zapewniał, że nie 
chce być „straszakiem”, ale już wcześniej zauwa-
żył niepokojące symptomy, jak opóźnienie budo-
wy kanalizacji, dlatego przestrzegał przed sytu-
acją, kiedy miasto nie udźwignie ciężaru zadłu-
żenia. Przypomniał też, że w głosowaniu nad 
uchwałą budżetową po raz pierwszy w historii 
wstrzymał się od głosu, bo chciał, by udało się go 
wykonać w takim zakresie, w jakim przedstawił 
go prezydent. Po raz kolejny zarzucił też,  
że wnioski opozycji są bagatelizowane i grzmiał: 
— Opamiętajcie się w pysze! — To wasze opinie 
pachną pychą! Który radny opozycji ma zawodowy 

związek z finansami? — pytał Michał Chmieliński 
(BSR). — Wszystkie wskaźniki są dopuszczalne  
i mieszczą się w granicach bezpieczeństwa. Gdy-
byście pracowali w banku, nie przyznalibyście ni-
komu żadnego kredytu. Boicie się wszystkiego, 
nawet własnego cienia. Podkreślał też, że Komisja 
Finansów, której szefuje, udzieliła prezydentowi 
absolutorium za rzetelność, wysiłek, celowość 
wydatków, gospodarność i konsekwencję. Uwagę 
Stajera skrytykował też Józef Skrzypiec (BSR), 
komentując, że radny „poszedł po bandzie”,  
a swoim czarnym scenariuszem chce zastraszyć 
całe miasto. — Nie lękajcie się! — mówił Skrzy-
piec, zwracając uwagę, że budżet to pewnego 
rodzaju założenia i radził, by „po sportowemu” 
po prostu zaryzykować. P. Kuczera z nutą ironii 
odpowiadał, że niczego tak się nie lęka jak roz-
padu koalicji, która może nastąpić, również  
z uwagi na fakt, że projekt PO w sprawie ul. 
Podmiejskiej zyskał akceptację i będzie wdrażany. 
Podkreślił też spore zaangażowanie urzędników, 
a do podziękowań pracownikom UM za ich 
pracę i wysiłek włączyli się również pozostali 
radni. Henryk Ryszka (BSR) przekonywał,  
że budżet „nie jest z gumy”, a miasto musi zabez-
pieczać finanse na wkład własny, po to, by sku-
tecznie aplikować o środki zewnętrzne. Nie 
zgodził się też z opinią St. Stajera o groźbie sta-
gnacji Rybnika i zapewniał, że powoli odżywają 
nawet tereny poprzemysłowe, którym w rozwoju 
– budowie dróg i wodociągów – pomaga również 
miasto. Przy tej okazji, w imieniu prezesów 11 
firm zlokalizowanych na terenach po kopalni 
„Rymer” i RZN–ach w Niedobczycach, w których 
zatrudnienie znalazło już 900 pracowników, 
dziękował władzom Rybnika. Tymczasem St. 
Stajer wskazywał na różnice w uzyskanych środ-
kach unijnych, a tymi, jakie zostały podane  
w rankingach czasopism zacytowanych w prezen-
tacji, mówił o wysokich wydatkach niewygasają-
cych, niewielkim postępie w budowie dróg  
w porównaniu z Żorami, a za przykład prężnego 
działania podawał strefę ekonomiczną w Gliwi-
cach. Ubolewał też, że prezydent nie organizuje 
debaty z udziałem radnych, w czasie której roz-
mawianoby nad kształtem przyszłego budżetu. 
— Broń Panie Boże od takich dyskusji! — odpo-
wiadał M. Chmieliński, przestrzegając prezyden-
ta przed podobnymi debatami, a jego uwaga nie 
pozostała bez echa. Dla St. Stajera taka wypo-
wiedź była dowodem na to, że opozycja jest  
w mieście niepotrzebna: — My też mamy prawo 
do zabrania głosu! — zapewniał. M. Chmieliński 
wyjaśniał, że taka debata do niczego by nie do-
prowadziła, głównie ze względu na rozbieżność 
interesów radnych: — My ufamy prezydentowi  
i akceptujemy jego projekty. R. Niewelt przekony-
wał, że budżetem, nad którym toczyła się dysku-
sja, „...można się chwalić”, a krytyczne głosy 
opozycji pojawiają się nie po raz pierwszy i nie 
po raz pierwszy też wieszczone „przepowiednie” 
się nie sprawdzają. Henryk Cebula (PiS) mówił 
o góralskiej demokracji, a budżet miasta  
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porównał do budżetu rodziny: — Jeżeli pod ko-
niec roku okazuje się, że w naszym domowym 
budżecie nie udało się zrealizować wcześniejszych 
planów, to czy wówczas „wyganiamy małżonkę”  
z domu czy też nadal żyjemy razem? — pytał ob-
razowo. — Może dlatego, że nie mam żony, nie 
czuję tych spraw — żartował P. Kuczera. St. Stajer 
nadal trwał na stanowisku, że koalicjanci ignoru-
ją innych radnych, co jest oznaką pychy, a Andrzej 
Oświecimski (BSR) zauważył, że skoro wszyscy 
radni dziękują służbom finansowym i urzędni-
kom, to naturalną konsekwencją winno być po-
parcie wniosku i udzielenie absolutorium. Ale 
zanim to nastąpiło głos zabrał jeszcze K. Sala-
mon, który podkreślał, że budżet oceniali fachow-
cy z RIO, którzy w przeciwieństwie do opozycji 
żadnych uwag nie mieli. Po czym „pojedynek na 
słowa” zakończono. Oczywiście argumenty żad-
nej ze stron nie wpłynęły na zmianę wypracowa-
nych wcześniej stanowisk, ale zanim zagłosowa-
no, do usłyszanych opinii odniósł się jeszcze 
przysłuchujący się dyskusji prezydent. I na wstę-
pie zapewnił, że opozycja jest mu potrzebna,  
a do usłyszanych uwag podchodzi z pokorą. Ar-
gumentował jednak, że urealnienie budżetu,  
o co wnioskowała PO, jest niemożliwe: — Byłbym 
kiepskim planistą, gdyż wówczas nie udawałoby 
się pozyskiwać środków zewnętrznych z różnych 
źródeł — wyjaśniał A. Fudali. — Czy warto zadłu-
żyć się na 25%, żeby dostać 75% za darmo? 
Warto, bo nasz kraj ma jedyną taką szansę. To 
przysłowiowe, unijne 5 minut, które musimy wy-
korzystać. Przypominał, że poszerzanie się Unii 
o nowe, słabsze państwa, sprawi, że do Polski nie 
trafią już tak pokaźne środki finansowe. — Trze-
ba mieć minimum zaufania. To nie pycha, ani 
zarozumiałość, ale ja wiem i umiem to robić — 
mówił A. Fudali o pozyskiwaniu unijnych fundu-
szy i dalszym rozwoju Rybnika. — Nie jestem 
geniuszem, ale to moja pasja – zasypiam i budzę 
się myśląc o tym mieście. Jestem uciążliwy dla 
pracowników i służb finansowych, ale nie odpusz-
czam! Pozyskiwane pieniądze nie są „przejadane” 
– nie kupujemy złotych samolotów i helikopterów, 
ani wycieczek w Himalaje, ale zajmujemy się 
pracą, która trwa od 14 do 16 godzin dziennie, 
często 7 dni w tygodniu. Prezydent radził opozycji, 
by przedstawiała propozycje uchwał z lepszymi 
rozwiązaniami, zapowiedział, że miasto podda 
się kolejnym niezależnym ocenom, m.in. eksper-
tów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, apelował  
o zaufanie, jakiego nie brak radnym rządzącej 
koalicji i podsumował… „budżet to planowanie, 
a wy (opozycja – przyp. red.) błędnie zakładacie, 
że budżet to wykonanie”. Uspokajał, że Żory nie 
wyprzedzają naszego miasta w rozwiązaniach 
drogowych, a kończą budowę kanalizacji, ale już 
wkrótce wspólnie z liderującym Rybnikiem będą 
budować drogę 935. Przekonywał też, że nasze 
miasto nie ma takich terenów inwestycyjnych jak 
Gliwice. — Pewne osoby na tej sali są w stanie 
wybaczyć tej Radzie Miasta wszystko, oprócz suk-
cesu — zakończył A. Fudali, a uchwałę w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Rybnika za rok 2007 oraz udzielenia ab-
solutorium prezydentowi z tego tytułu, poparło 
17 radnych, jedna osoba była przeciw, a 7 wstrzy-
mało się od głosu. Wynik przyjęto oklaskami,  
a St. Jaszczuk dziękował za pracę służbom finan-
sowym, z kolei prezydent – za poparcie, a opozy-
cji za uwagi. Nie szczędził też ciepłych słów 
swoim zastępcom, skarbnikowi i sekretarz miasta, 
naczelnikom, urzędnikom, kierownikom jedno-
stek… — Wielu prezydentów i burmistrzów za-
zdrości mi takiej kadry — komentował prezydent. 
— To nasza wspólna sprawa, również państwa 
sukces…  

Zwolnienia i poprawki
Kolejne uchwały omówił zapracowany tego 

wieczora skarbnik B. Paszenda. Pierwszą,  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści udzielonych w ramach pomocy de minimis, 
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym 
się. Skarbnik wyjaśniał, że cała rzecz dotyczy 
budynków, gruntów i budowli inkubatorów 
technologicznych, a zwolnienia z podatku mają 
pomóc początkującym, małym i średnim przed-
siębiorcom. Następnie radni zajęli się zmianą 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych miasta oraz jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje się prze-
pisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wska-
zania organów lub osób do tego uprawnionych. 
Nazwa spora, a zmiana niewielka – wykreślenie 
jednego z zapisów i doprecyzowanie innego, gdyż 
okazało się, że wcześniejsza modyfikacja uchwały 
była niewystarczająca. 

Zmiany, zmiany… 
… zmiany w budżecie miasta na 2008 

rok to kolejny temat, jakim zajęli się radni.  
O kwotę 1.754.631,37 zł zwiększono dochody  
i wydatki, a było to efektem m.in. porozumienia 
pomiędzy miastem a elektrownią „Rybnik”, na 
mocy którego do budżetu wprowadzono 37.000 zł  
na dofinansowanie zakupu samochodu osobo-
wego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji  
(o fatalnym wyposażeniu rybnickiej policji w środ-
ki transportowe mówił w dyskusji P. Kuczera). Po-
nadto w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego do budżetu wprowadzono 234.600 zł  
na realizację projektu „Rybnickie Boże Naro-
dzenie i Kolędowanie” (całkowity koszt zadania  
w latach 2008–2009 ma wynieść 357.000 zł, z cze-
go 85% zostanie sfinansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
a w 15% ze środków własnych) oraz 129.498 zł 
na realizację projektu „Rybnik to dobry adres” 
(koszt zadania 457.054 zł). O 200.000 zł miasto 
zwiększy środki na remonty bieżące dróg – placu 
przy ul. Włościańskiej (150.000 zł) i chodnika na 
ul. Cierpioła (50.000 zł). Z kolei na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowych 
modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej 

(kolektory słoneczne) w Zespole Szkół Budow-
lanych, Miejskim Domu Pomocy Społecznej  
i hotelu „Olimpia”, przeznaczone zostaną środki 
w wysokości 90.000 zł. Pomysł chwalili Jan Mura 
(BSR) i Fr. Kurpanik, który pytał o możliwość 
zastosowania podobnych rozwiązań w innych 
placówkach, a prezydent wyjaśniał, że póki 
co, to zadanie pilotażowe, ale nie wykluczone, 
że miasto pójdzie w tym kierunku. 100 tys. zł 
przeznaczone zostanie na wykonanie remontu 
parkietu sali gimnastycznej oraz na zakup atesto-
wanego sprzętu na boiska piłkarskie, do siatkówki 
i koszykówki przy SP nr 22 w Niedobczycach. 
Ponadto, w związku z planowanym zgłoszeniem 
do dofinansowania w ramach programu „Blisko 
boisko” zadań związanych z odnową i rozbudową 
bazy sportowej, o 330.000 zł zwiększono kwotę 
na budowę boiska przy SP nr 18, a o 20.000 zł 
na budowę boiska przy ZSP nr 3. W programie 
„Blisko boisko” można otrzymać dofinansowa-
nie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 300.000 zł na jedno zadanie. 
Co więcej, czynione są starania o pozyskanie 
środków unijnych na te zadania w ramach RPO. 
O dofinansowanie w ramach programu „Budo-
wa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie 
dostępnych dla dzieci i młodzieży” ubiegają się 
też inne zadania, na które zwiększa się wydatki 
– o 250.000 zł na budowę boiska przy SP nr 2 
(wartość szacunkowa zadania – 450.000 zł),  
a o 200.000 zł na modernizację boisk przy ZSP nr 2  
w Niewiadomiu (wartość szacunkowa zadania 
– 460.000 zł). W programie „Budowa wielofunk-
cyjnych boisk sportowych…” można uzyskać 
dofinansowanie nie większe niż 200.000 zł na 
jedno zadanie. Temat obiektów sportowych żywo 
zainteresował radnych – H. Ryszka podkreślał 
konieczność wymiany asfaltowej nawierzchni 
wszystkich boisk szkolnych, J. Mura proponował 
wpisanie do programu „Blisko boisko” boiska 
przy SP 16, H. Cebula pytał o wymianę parkietu 
w SP nr 22 i zakres modernizacji boiska przy ZSP 
w Niewiadomiu, a K. Salamon o to, co stanie się 
jeżeli nie uda się pozyskać środków zewnętrznych. 
Prezydent wyjaśniał, że potrzeby na ten cel są gi-
gantyczne, ale też każda złotówka zainwestowana 
w infrastrukturę szkolną w perspektywie będzie 
procentowała – zwiększy się bezpieczeństwo; 
dlatego warto inwestować w młodych ludzi. 

W uchwale zmieniającej budżet pojawiła 
się też kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na 
wybudowanie 9 boksów w parku maszyn na sta-
dionie mini–żużlowym w Chwałowicach. Radni 
wprowadzili też zmiany w planach przychodów  
i wydatków oświatowych zakładów budżetowych 
oraz zmiany w wieloletnich programach inwesty-
cyjnych, a dotyczyły one m.in. przebudowy układu 
komunikacyjnego w Kłokocinie ułatwiającego 
dostęp do terenów inwestycyjnych oraz budowy 
kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, 
Chrobrego i 3 Maja oraz kanalizacji deszczowej 
w ul. Chrobrego i Miejskiej. Pytania radnych 
dotyczyły też zmian w Gminnym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
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– Fr. Kurpanika i Benedykta Kołodziejczyka 
(PO) interesowały wydatki na remont otoczenia 
pomnika przy ul. 1 Maja, uzupełnienie środków 
na koszenie terenów komunalnych i uzupełnienie 
o 10 tys. zł na wyposażenie w urządzenia sporto-
wo – rekreacyjne zieleńców w Rybnickiej Kuźni  
i Orzepowicach. Wiceprezydent Michał Śmigiel-
ski uspokajał, że wydatki na ten właśnie cel mogą 
pochodzić z GFOŚiGW, bo dotyczą terenów zie-
lonych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, podobnie 
jak projekt w sprawie udzielenia prezydentowi 
miasta upoważnienia do złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”, który 
składa się z 4 komplementarnych zadań (czytaj 
też na str. 16.). Jak wyjaśniał skarbnik, warun-
kiem przystąpienia do konkursu ogłoszonego 
przez Ministerstwo Środowiska, jest koniecz-
ność podjęcia tej uchwały, co też radni uczynili  
w głosowaniu. 

Burmistrz na medal
Burmistrz niemieckiego miasta Eurasburg 

Michael Bromberger otrzyma medal „Be-
neficii Grata Civitas Rybnik” – „Społeczeń-
stwo Rybnika wdzięczne za wyświadczone 
dobro”.

Z wnioskiem o przyznanie odznaczenia wystą-
piło Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodo-
wej „Rybnik–Europa”, które od lat współdziała 
z Eurasburgiem. Współpraca ta rozpoczęła się 
jeszcze w 1983 r. dzięki zorganizowanej tu akcji 
charytatywnej pod nazwą „Pomoc Polakom”.  
Z czasem dwustronne kontakty nabrały szerszego 
charakteru. W latach dziewięćdziesiątych, m.in. 
za sprawą działającego w Eurasburgu stowarzy-
szenia pod nazwą „Koło Robocze Niemiecko–
–Polskiej Wymiany Kulturalnej i Młodzieżowej”, 
zorganizowano pierwsze wymiany kulturalne 
i młodzieży. Za wkład w rozwój współpracy 
partnerskiej, podobnymi medalami odznaczona 
została aktywna działaczka i szefowa stowa-
rzyszenia Rosemarie Tröscher oraz poprzedni 
burmistrz Eurasburga Hans Fischhaber. Michael 
Bromberger przejął po swoim poprzedniku zada-
nia związane z kontynuacją międzynarodowych 
kontaktów. Dzięki jego zaangażowaniu i dobrej 
współpracy pomiędzy naszymi miastami, w Eu-
rasburgu organizowane były m.in. kolonie dla 
dzieci z ubogich rybnickich rodzin oraz wystawy 
malarskie. 

Medal „Beneficii Grata Civitas Rybnik” wrę-
czony zostanie podczas „Dni Rybnika” w czerwcu 
br., z okazji jubileuszu 25–lecia współpracy  
z Eurasburgiem. Za przyjęciem uchwały głoso-
wali wszyscy radni.

Pracownie 
dla najmłodszych raciborzan

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 
udostępni swe pracownie dzieciom miesz-
kającym w Raciborzu. Dzięki zgodzie Rady 

Miasta na zawarcie porozumienia w tej sprawie, 
najmłodsi raciborzanie będą mogli korzystać  
z wspomagających rozwój pracowni senso–moto-
rycznych, które mieszczą się w rybnickiej Poradni 
Psychologiczno–Pedagogicznej. Uchwałę radni 
przyjęli jednogłośnie.

Dotacje na renowacje zabytków
Również jednogłośnie radni wyrazili 

zgodę na przekazanie dotacji na rzecz 
parafii pod wezw. św. Wawrzyńca w Ligoc-
kiej Kuźni oraz pod wezw. św. Antoniego. 
Na tego rodzaju wsparcie pozwala uchwała 
z września 2006 r. w sprawie dotowania 
prac remontowych i konserwatorskich przy 
obiektach nie będących własnością gminy,  
a wpisanych do rejestru zabytków. Środki 
z budżetu miasta przeznaczone zostaną na 
dofinansowanie remontu dwóch zabytkowych 
świątyń. Na renowację i konserwację gontowego 
dachu oraz drewnianej elewacji w kościele pod 
wezw. św. Wawrzyńca miasto przekaże 160.000 
zł (całkowity koszt prac wyniesie 240.000 zł). Ten 
zabytkowy kościół został w 1717 r. wybudowany 
w Boguszowicach, a w XX w. przeniesiony do 
Ligockiej Kuźni. Natomiast kwota 90.000 zł 
sfinansuje wykonanie projektu dotyczącego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego wież 
rybnickiej bazyliki. Ze względu na specyfikę 
konstrukcji świątyni konieczne jest wykonanie 
wysokociśnieniowej instalacji przeciwmgłowej, 
która w razie pożaru ochroni kościelne wieże. 
Miasto sfinansuje również wykonanie studium 
wykonalności, które uzupełni dokumentację 
potrzebną do wykonania zaplanowanych re-
montów wież, elewacji, dachu oraz ogrodzenia 
kościoła. Kompletna dokumentacja pozwoli pa-
rafii na ubieganie się o środki na modernizację 
z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. 
śląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Po planowanym remoncie jedna z wież bazyliki 
przeznaczona zostanie na cele turystyczne. 

Ruch w nieruchomościach
Radni zajęli się również uchwałami  

w sprawie zbycia i zamiany gruntów oraz wy-
stąpienia do wojewody śląskiego z wnioskiem 
o komunalizację nieruchomości. Pierwsza  
z uchwał „gruntowych” dotyczyła wyrażenia zgody 
na sprzedaż kilkunastu działek, m.in. w Stodołach 
(tereny przeznaczone zostaną pod budownictwo 
mieszkaniowe), w rejonie ronda Chwałowickiego, 
a także w Niedobczycach, Chwałowicach i Zamy-
słowie. Miasto dokona też wymiany kilkunastu 
gruntów z elektrownią „Rybnik” (chodzi m.in.  
o tereny pod budowę biegnącej przez Orzepowi-
ce obwodnicy i o grunty w sąsiedztwie marketu 
Carrefour) oraz z właścicielem nieruchomości 
przy ul. Reymonta (obecnie parking). Ta ostatnia 
zamiana konieczna jest ze względu na planowaną 
tu budowę siedziby Straży Miejskiej. 

Miasto wystąpi również z wnioskiem o komu-
nalizację działki położonej przy ul. Zamkowej. 

Teren ten pozyskany został w wyniku wymiany 
gruntów ze spółką „Focus Park Rybnik Bis” i jest 
w użytkowaniu wieczystym miasta. Nieruchomość 
związana jest funkcjonalnie z nowo powstałym 
budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Zamkowej 5. 
Projekty uchwał poparli wszyscy radni.

Nowy przewodniczący
 Józef Piontek z Bloku Samorządowego 

Rybnik został nowym przewodniczącym Ko-
misji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta. 
Zastąpił tym samym Kazimierza Salamona, 
który po objęciu funkcji wiceprzewodniczą-
cego RM złożył rezygnację z dotychczas 
zajmowanego stanowiska. 

Kandydaturę J. Piontka, dotychczas wice-
przewodniczącego komisji, zaproponował  
R. Niewelt. Jego kontrkandydatem został wy-
sunięty przez klub radnych PO Fr. Kurpanik. 
— Nasz kandydat ma wyższe wykształcenie, zna się 
na tematyce wchodzącej w zakres działania komisji 
i ma doświadczenie samorządowe — wyliczał  
P. Kuczera, przypominając jednocześnie stano-
wisko klubu w sprawie zachowania parytetów 
głosów w poszczególnych komisjach RM.  
Z kolei J. Piecha pytał o kwalifikacje J. Piontka.  
— J. Piontek jest wiceprzewodniczącym komisji 
od początku jej istnienia, jest doświadczonym 
samorządowcem, wiele lat przepracował w RD 
Kamień, a jego kariera zawodowa związana była  
z górnictwem — wyjaśniał R. Niewelt. K. Salamon 
zaznaczył, że w dobrym tonie jest powoływanie 
na stanowisko przewodniczącego osoby, która 
dotychczas pełniła funkcję wiceprzewodniczą-
cego komisji. Wyborom towarzyszyła dyskusja 
dotycząca w głównej mierze kwestii procedu-
ralnych. Ostatecznie za przyjęciem kandydatury 
J. Piontka głosowało 14 radnych, 6 wstrzymało 
się od głosu, a jeden był przeciw. Natomiast Fr. 
Kurpanik otrzymał poparcie siedmiu radnych, 
przy 1 głosie przeciw i 16 wstrzymujących się. 
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany na 
stanowisku przewodniczącego Komisji Go-
spodarki Komunalnej głosowało 17 radnych,  
a 8 wstrzymało się od głosu. 

Radni wnioskują, oświadczają  
i... polemizują

Ostatnią i jak zwykle jedną z dłuższych 
części sesji rozpoczął P. Kuczera, który  
w imieniu klubu radnych PO pogratulował  
J. Piontkowi wyboru na przewodniczącego Ko-
misji Gospodarki Komunalnej. Do gratulacji 
przyłączył się również F. Kurpanik, który poruszył 
kilka kwestii. Radny zgłosił wniosek o wyrażenie 
zgody na remont i rozbudowę Przedszkola nr 6 
w Zamysłowie, a na czas remontu  umieszczenia 
tamtejszej biblioteki w budynku przy ul. Gołębiej. 
Pytał również o to, kto wyraził zgodę na wyko-
rzystanie w reklamie piwa „Rybnicki Full” herbu  
i nazwy miasta. W odpowiedzi usłyszał, że logo 



c.d. ze strony 7

(a nie herb miasta) wykorzystywane jest przez 
producenta piwa zgodnie z prawem. Jeśli zaś 
chodzi o remont zamysłowskiego przedszkola, 
to być może uda się go zaplanować w przyszło-
rocznym budżecie miasta. Natomiast decyzja  
w sprawie biblioteki została już podjęta  
– w chwili obecnej na jej potrzeby przygotowywane 
są pomieszczenia w SP nr 34. 

Kilku radnych odniosło się do sytuacji pa-
nującej na rybnickich drogach w związku  
z prowadzonymi w mieście remontami dróg 
i wiaduktów. R. Niewelt zgłosił wniosek  
o wykonanie dodatkowego pasa dla kierow-
ców jadących ul. Gliwicką i korzystających  
z prawoskrętu na rondzie gliwickim, co wpłynie 
na zwiększenie przepustowości skrzyżowania.  
B. Kołodziejczyk odczytał oświadczenie,  
w którym odniósł się (w przeważającej części kry-
tycznie) do stanu rybnickich dróg oraz sytuacji, 
jaka w związku ze wzmożonym ruchem na nich 
panuje. Władysław Horabik (BSR) powrócił do 
sprawy remontu ul. Niepodległości i sfrezowania 
ul. Wodzisławskiej. — Kop. „Jankowice” opra-
cowuje dokumentację na modernizację części ul. 
Niepodległości, a frezowanie ul. Wodzisławskiej 
rozpocznie się wkrótce — odparł wiceprezydent 
M. Śmigielski. Z kolei Jerzy Lazar (PiS) poprosił 
o wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Energetyków, a radni 
B. Drabiniok i Fr. Kurpanik prosili o wyremonto-
wanie nawierzchni ul. Pod Lasem. B. Drabiniok 
wskazał też na ogromny ruch na ul. Granicznej  
i Raciborskiej (w związku z remontem wiaduktu 
na ul. Zebrzydowickiej). Jego zdaniem, zasadne 
byłoby zaangażowanie policjantów lub strażników 
miejskich, którzy w godzinach szczytu kierowaliby 
ruchem w tym rejonie. Prezydent po raz kolejny 
przypomniał, że remont rybnickich wiaduktów 
jest częścią projektu modernizacji układu komu-
nikacyjnego na trasie Wrocław–Kraków, realizo-
wanego przez PKP: — Jeśli prace te nie zostałyby 
przeprowadzone teraz, to modernizacja rybnickich 
wiaduktów zostałaby odłożona na wiele lat. Gdyby 
była możliwość rozłożenia tej inwestycji na etapy, 
na pewno bym się do niej przychylił, jednak takiej 
alternatywy nie było — wyjaśniał prezydent.  
B. Drabiniok chciał również poznać stanowisko 
prezydenta i Rady Nadzorczej PWiK w sprawie 
konfliktu w tym przedsiębiorstwie. Zapropono-
wał, by poszczególne komisje RM były na bie-
żąco informowane o organizowanych w mieście 
przetargach. Prezydent odpowiedział, że dalsze 
decyzje w sprawie sytuacji w PWiK uzależnione 
będą od rozstrzygnięć sądowych, natomiast pełna 
informacja o miejskich przetargach znajduje się 
w Internecie (Biuletyn Informacji Publicznej na 
stronie www.rybnik.pl.)

Z kolei J. Skrzypiec chciał wiedzieć, czy w ra-
mach programu „Blisko Boisko” możliwa będzie 
budowa boisk przy Gimnazjum nr 1 oraz przy Ze-
spole Szkół nr 2 (o budowę boiska przy G1 pytał 
również J. Lazar), H. Ryszka poruszył sprawę tzw. 

opłaty eksploatacyjnej oraz ewentualnej sprzeda-
ży jednej z hałd w Niedobczycach, a P. Kuczera 
pytał o szkolenia BHP dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Radny był również ciekaw czy miasto 
zdąży z przygotowaniem boiska w Radziejowie 
na zaplanowaną na czerwiec br. uroczystość ju-
bileuszu 75–lecia tamtejszego klubu sportowego.  
A. Oświecimski poprosił o wykonanie jeszcze  
w tym roku odmulenia Rudy na odcinku od stawu 
do wiaduktu, a Waldemar Brzózka (PiS) odniósł 
się do zmiany lokalizacji dla zlewni fekalii.

 Były też podziękowania – radnego Piontka 
za powierzenie mu funkcji przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej, H. Rysz-
ki za częściowe utwardzenie ul. Jagodowej  
i A. Wojaczka, który w imieniu proboszcza parafii 
ewangelicko–augsburskiej ks. Mirosława Sikory 
dziękował za przekazanie przez Muzeum obrazu 
Krzysztofa Dublewskiego.  

Kilkakrotnie głos zabrał również St. Stajer. 
Radny zaproponował m.in., by w kolejnych latach 
prezentacja budżetu miasta dotyczyła jedynie 
wykonania planu finansowego, a nie zawierała wy-
ników rankingów, do których powinno odnosić się 
z rezerwą. Zauważył, że oceniając budżet należy 
brać pod uwagę nie tylko „rachunki”, ale również 
gospodarność i rzetelność. Powrócił też do kwestii 
remontu wiaduktu w Kłokocinie. — Jest szansa na 
pozyskanie środków unijnych na przebudowę ukła-
du komunikacyjnego w Kłokocinie, czyli moderni-
zację wiaduktu i drogi prowadzącej do Rownia. Jeśli 
podzielimy przetarg na dwie części, stracimy szansę 
na dofinansowanie. Dlatego projekt ten trzeba po-
traktować jako jedno zadanie i zrobić jeden przetarg 
rozpisując go na dwa lata — tłumaczył prezydent. 
Sprawa inwestycji w Kłokocinie zamknęła ostatni 
punkt sesji, która po raz kolejny zakończyła się tuż 
przed północą...                                             (S), D
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W Teatrze Ziemi Rybnickiej organi-
zowano już najróżniejsze konferencje, 
sympozja i spotkania, ale po raz pierw-
szy odbyła się tam sesja Rady Miasta 
Rybnika. Nadzwyczajne posiedzenie 
zwołano z okazji Metropolitalnego Świę-
ta Rodziny.

Działania podejmowane w ramach MŚR mają 
zwrócić uwagę na wartości życia rodzinnego, spo-
pularyzować opracowaną przez Stolicę Apostolską 
„Kartę Praw Rodziny”, a także udzielić konkretnej 
pomocy, szczególnie rodzinom wielodzietnym. In-
spiracją do zorganizowania święta był ubiegłorocz-
ny Światowy Kongres Rodzin, a pomysłodawcą  
i koordynatorem przedsięwzięcia jest prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka–Szulik. Patronat ho-
norowy przyjęli księża arcybiskupi Damian Zimoń 
i Alfons Nossol, ksiądz biskup Jan Wieczorek  
i wicemarszałek senatu Krystyna Bochenek.  
W organizację imprezy włączyli się prezydenci 
miast województwa śląskiego i opolskiego, a także 
władze Górnośląskiego Związku Metropolitalne-
go. W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny 
zwoływane są sesje rad miejskich poświęcone 
pomocy rodzinom. Podobnie było w Rybniku… 

W trakcie nadzwyczajnej sesji wiceprezydent 
Ewa Ryszka odczytała list arcybiskupa Damiana 
Zimonia z przesłaniem Metropolitalnego Święta 
Rodziny, a rybniccy radni wysłuchali kilku wykła-
dów. Ks. dr Ryszard Skowronek omówił „Kartę 
Praw Rodziny”, ks. Marek Bernacki przybliżył 
temat „Roli rodziny jako jednostki w społeczności 
Kościoła”, dr Weronika Ślęzak–Tazbir wygłosiła 
wykład „Domy, które nigdy nie były w teatrze. 
Rezerwat czy getto? Śląska bieda i bezrobocie 
w transformacyjnej Polsce”, a psycholog Mariola 
Kujańska nawiązała do przemocy emocjonalnej, 
która prowadzi do zerwania więzi rodzinnych. 
Radni przyjęli też uchwałę w sprawie stanowienia  
o kierunkach działania prezydenta w zakresie 
pomocy rodzinie w prawidłowym wykonywaniu 
jej funkcji. Projekt zwraca szczególną uwagę na 
konieczność zapewnienia wsparcia rodzinom, jak 
i dzieciom potrzebującym opieki, w najbardziej 
sprzyjających ich rozwojowi zastępczych środo-
wiskach rodzinnych. 

Podczas sesji dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku Jerzy Kajzerek otrzymał „Od-
znakę Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego”. Radni podjęli też uchwałę w sprawie 
zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu  
i zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Zarząd Trans-
portu Zbiorowego, na okoliczność czerwcowych 
Dni Rybnika (czytaj też na str. 29). 

(S)

Nadzwyczajna 
Sesja Rady Miasta – 19 maja

Radni 
rodzinom…

Kolejne, zwyczajne posiedzenie Rady 
Miasta zaplanowano na 25 czerwca  

Prezydent Miasta Rybnika

poszukuje kandydatów 
do pracy w Urzędzie Miasta 
na stanowiska:

oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy  
• stabilne zatrudnienie • możliwość rozwoju 

i realizacji ambicji zawodowych
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Rybnika: www.rybnik.pl, w zakładce 
BIP (Biuletynie Informacji Publicznej)  

w dziale „Ogłoszenia urzędowe”.

• Referent w Wydziale Geodezji i Karto-
grafii, Ośrodku Dokumentacji Geode-
zyjno–Kartograficznej

• Podinspektor i Inspektor w Wydziale Dróg, 
Referacie Budowy i Remontów Dróg
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Blok Samorządowy Rybnik
Po stronie dochodów – 514.832.544,74 zł, po stronie wydatków – 

569.177.194,92 zł, deficyt – 54.344.650,18 zł – to suche cyfry, ale jakim rokiem 
był rok 2007 dla Rybnika i rybniczan? Można ze spokojnym sumieniem po-
wiedzieć, że był rokiem dobrym, kolejnym rokiem przyśpieszonego rozwoju 
miasta, rokiem kontynuacji wielkich, ważnych dla społeczeństwa inwestycji, 
rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych, ale był przede wszystkim rokiem 
sukcesu rybniczan. 

Rybnik umocnił swoją pozycję lidera w regionie. Zauważyli to wszy-
scy – począwszy od mieszkańców naszego miasta i miast sąsiednich, na 
władzach państwowych kończąc –  marszałek województwa śląskiego 
chwalił się naszym miastem zwołując Konwent Marszałków Polski właśnie 
w Rybniku. Rybnik stał się również atrakcyjnym miastem dla mediów, ale 
także wdzięcznym tematem dla naukowców. Ankieta doktora Nawrockiego 
(z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego) wykazała, że Rybnik jest 
miastem ludzi zadowolonych, miastem w którym młodzież chce mieszkać 
i z którym wiąże swe plany na przyszłość. Rybnik to także jedno z nielicznych 
miast, w którym bezrobocie spadło w 2007 roku do poziomu 6,5%. 

Jako miasto do perfekcji opanowaliśmy pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Prezydent walczy o każdy przysłowiowy grosz, przykładem choćby jedna 
z ostatnich sesji nadzwyczajnych. Chciałbym w imieniu BSR za to serdecznie 
prezydentowi podziękować. Dziękuję także zastępcom prezydenta i wszystkim 
pracownikom Urzędu Miasta, bo mamy naprawdę z czego być dumni i czym 
się pochwalić. 

Pozyskane środki unijne w okresie ostatnich 5 lat wzrosły imponująco: 
z 1.836.963 w 2003 roku do 100.475.240 zł w 2007 r. – to ponad pięćdziesięcio-
krotny wzrost. W przeliczeniu na 1 mieszkańca z 12,99 zł w 2003 roku, dopłata 
unijna wzrosła do 726,69 zł w 2007 roku. Środki unijne pozyskane w 2007 roku 
stanowią ogółem 19,52% dochodu miasta. Na co przeznaczono te pieniądze? 
Aż 92.741.317 zł to wydatki na inwestycje, inwestycje najważniejsze dla Rybnika 
– na kanalizację sanitarną i infrastrukturę drogową. Nie zapomniano również 
o tzw. kapitale ludzkim: 7.733.923 zł pozyskano na „projekty miękkie” m.in. 
„Sokrates Comenius”,  „Odziedzicz pracę”, „Równy start w przyszłość” czy 
„Kobieta z inicjatywą”. To tylko niektóre projekty, które wzbogacają nasze 
społeczeństwo.

W 2007 roku wydatki na inwestycje zamknęły się kwotą 244.215.957 zł, co 
stanowi 40,88% ogółu poniesionych wydatków budżetowych. Mówiąc o inwe-
stycjach, należy koniecznie podkreślić, że w 2007 roku wybudowano 175,3 km 
kanalizacji sanitarnej za kwotę 156.172.887 zł, w sumie wybudowanych jest już 
437,8 km – co stanowi ponad 80% sieci planowanej do wybudowania. Przy okazji 
odtworzono za ok. 7 milionów złotych prawie 30 km nowych dróg. Za prawie 
milion zł (919.524 zł) wybudowano nową kanalizację deszczową. Patrząc na to, 
ile zrobiono do tej pory i jakie jest zaawansowanie prac na poszczególnych kon-
traktach, możemy ze spokojem powiedzieć, że inwestycja stulecia w Rybniku, 
jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej, na pewno będzie wykonana. 

Drugą pod względem nakładów finansowych inwestycją w 2007 roku są popra-
wiające płynność ruchu inwestycje drogowe. Przeznaczono na nie 53.406.581 zł. 
Oddano do ruchu m.in. zmodernizowany odcinek drogi krajowej nr 78, którą 
wyremontowano za ponad 32 mln. zł. Na remonty, modernizację i bieżące 
utrzymanie pozostałych dróg wydano w 2007 roku 16.796.962 zł. To tylko naj-
ważniejsze inwestycje w naszym mieście. Pozostałe zadania miasto wykonało 
również na bardzo wysokim poziomie. Dla przykładu – do niewystarczającej 
subwencji oświatowej (93.200.184 zł) dopłacono ponad 27.891 tys. zł.

Odpowiedzmy sobie na pytanie: dlaczego w Rybniku dzieje się tak dobrze? 
Odpowiedź jest prosta. W Radzie Miasta Rybnika od kilku kadencji nie ma 
przepychanek partyjnych, to partyjni decydenci w Warszawie nie mówią nam co 
mamy robić w Rybniku, w jakim kierunku mamy się rozwijać. Znamy to dosko-
nale, obserwując co dzieje się w naszym rządzie czy Sejmie. Naszym miastem 
od trzech kadencji rządzi prezydent Adam Fudali wraz ze stabilną większością 
radnych Bloku Samorządowego Rybnik. To Blok Samorządowy Rybnik od lat 
bierze odpowiedzialność za nasze miasto i to rok 2007 jest  kolejnym rokiem 
naszego sukcesu, ale przede wszystkim sukcesem wszystkich mieszkańców 
Rybnika. BSR głosowało za udzieleniem prezydentowi absolutorium.

W imieniu Klubu Radnych BSR
Kazimierz Salamon

Inicjatywa Obywatelska „Nasz Rybnik”
Budżet miasta Rybnika w 2007 roku miał być budżetem wyjątkowym, szczegól-

nie ze względu na najwyższe z dotychczasowych dochody i wydatki. Prognozowane 
dochody miały bowiem osiągnąć kwotę 583 mln zł, a wydatki zaplanowane były 
na poziomie 662 mln zł. Taki projekt budżetu zaproponowany Radzie Miasta 
przez prezydenta został przyjęty przez radnych BSR wprost entuzjastycznie, 
natomiast opozycja słusznie zauważyła, że jest on nazbyt życzeniowy i mocno 
nadęty środkami finansowymi z Unii Europejskiej. Ostatecznie wykonanie bu-
dżetu okazało się dużo słabsze, bo dochód miasta osiągnął kwotę niespełna 515 
mln zł (tj. o 68 mln zł mniej), a wydatki wyniosły 569 mln zł i były mniejsze o 93 
mln zł. Zresztą nie pierwszy to raz budżet wykonany znacznie różni się od planu 
budżetu miasta Rybnika zaproponowanego przez prezydenta Adama Fudalego. 
Przez wiele lat powtarza się ten sam stereotyp, że Rybnik musi się koniecznie 
wyróżniać. Chociaż rzeczywiście potwierdzają to rozmaite rankingi, przemilczają 
one jednak istotny fakt, że miasto nasze przoduje także w wysokości zadłużenia. 
Rok 2007 zamknął się kwotą długu w wysokości prawie 178 mln zł, a prognozy 
na najbliższe lata są zatrważające – zadłużenie może przekroczyć pułap 300 mln 
zł, a wskaźnik zadłużenia, który stale wzrasta i wynosi obecnie trzydzieści parę 
procent, może niedługo osiągnąć krytyczną wartość 60%.

Pomimo wykonania dotychczas wielu potrzebnych inwestycji, miastu grozi 
stagnacja w rozwoju. Tak więc budżetu 2007 roku nie można przesadnie optymi-
stycznie interpretować w oderwaniu od wieloletniej prognozy długu. Oceniając 
wykonanie budżetu w 2007 roku, należy również zwrócić szczególną uwagę na 
kilka elementów potwierdzających opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych. 
Kolejny raz odnotowujemy opóźnienie w budowie kanalizacji, co spowodowało 
zmniejszenie planu dotacji z Funduszu Spójności. Wykreśleniu z planu dochodów 
uległy również środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ostatecznie, zaplanowane wydatki 
inwestycyjne z 326 mln zł zmalały o 93 mln zł, do kwoty 233 mln zł.

Nadto, ważną pozycją są tzw. wydatki niewygasające. Zamknięto je wysoką 
kwotą 43,5 mln zł. Kwota ta w pełni została zapisana na poczet wydatków w 2007 
roku, ale w rzeczywistości zadania, których te wydatki dotyczą, będą realizowane 
w roku 2008, czyli, że wydatki te w 2007 nie zostały wykonane, a tym samym kwota 
wydatków niewygasajacych zafałszowuje faktyczne wykonanie budżetu. 

Faktem jest także spadek wskaźnika samofinansowania z 93,6% w 2006 r. do 
76,6% w 2007 r. Wskaźnik samofinansowania zależy w dużej mierze od nadwyżki 
operacyjnej, tj. od różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. 
Między innymi dzięki osiągniętej dużej nadwyżce operacyjnej (66 mln zł) i zmniej-
szonymi wydatkami inwestycyjnymi (do 233 mln zł) wskaźnik samofinansowania 
w minionym roku był jeszcze wysoki. W nadchodzącym czasie należy spodziewać 
się innych relacji, które wskaźnik samofinansowania obniżą, bo wzrosną wydatki 
inwestycyjne w związku ze zbliżającym się finiszem w budowie kanalizacji oraz 
powinny wzrosnąć nakłady na inwestycje drogowe. 

Stale zapowiadany rozmach inwestycyjny nie przyciągnął do miasta wielu 
nowych inwestorów. Szczególnie nie widać tego rozmachu w specjalnej strefie 
ekonomicznej (SSE), do której miasto od wielu lat pompuje miliony złotych, 
a nowych miejsc pracy w SSE jak na razie utworzono niewiele. Z kolei wpły-
wy ze sprzedaży nieruchomości miejskich też były niższe od zakładanych (ze 
spodziewanych 10 mln zł uzyskano tylko 6,6 mln zł). Niewielki postęp robót 
w budowie dróg i zapowiadanej poprawie układu komunikacyjnego miasta daje 
się we znaki mieszkańcom i przyjezdnym. Zwiększająca się liczba pojazdów przy 
braku obwodnic i dodatkowych objazdów korkuje centrum miasta i jego okolice, 
a nierzadko i odległe dzielnice. 

Reasumując, odnoszę się z szacunkiem do wszystkich służb miejskich i urzęd-
ników za ich mozolną pracę i wkład w realizację, jak by nie było, ambitnego planu 
budżetu miasta Rybnika w 2007 roku. To, że budżet nie został zrealizowany wg 
planu pierwotnego, skonstruowanego przez prezydenta miasta i przyjętego 
uchwałą Rady Miasta, nie jest ich przewinieniem. Całą odpowiedzialność za 
realizację autorskiego budżetu ponosi tylko i wyłącznie prezydent. 

Niepochlebne spostrzeżenia co do wykonania budżetu 2007 roku nie są 
nacechowane ani złośliwością, ani jakimikolwiek uprzedzeniami z mojej strony 
w stosunku do osoby pana prezydenta. Wymienione wcześniej minusy wynikają 
z matematycznej kalkulacji wyników finansowych oraz z obiektywnej oceny 
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sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się nasze miasto oraz niezbyt optymistycznej 
sytuacji, jaka może zaistnieć w niedalekiej przyszłości. Przypomnę moje ulubione 
porównanie miasta do statku, który już wpłynął pomiędzy góry lodowe. Uniknąć 
katastrofy można tylko wówczas, gdy kapitan wykorzysta wszystkie sprzyjające 
okoliczności, angażując w to każdego członka załogi, bez różnicy jaką funkcję 
on pełni. Obniżona czujność kapitana pochlebstwami o jego nieomylności, 
a także niechęć do uwag i porad może doprowadzić do zderzenia z nie do końca 
widoczną przeszkodą i wówczas potwierdzi się stare porzekadło, że pycha zawsze 
poprzedza upadek. 

Będąc od lat w opozycji, zawsze przestrzegałem przed takim epilogiem, ale 
od lat mój głos pozostaje tylko wołaniem w bezmiarze oceanu. Z przykrością 
stwierdzam, że budżet 2007 roku nie został w pełni wykonany z pożytkiem dla 
naszego miasta, przez co nie mogę zagłosować za udzieleniem prezydentowi 
absolutorium.

IO „Nasz Rybnik”
Stanisław Stajer

Platforma Obywatelska
Budżet miasta Rybnika w trakcie roku kalendarzowego ulegał licznym zmia-

nom. Deklarowana przez pana prezydenta proinwestycyjność budżetu musiała 
zostać skorygowana o przeszło 100 mln złotych, w związku z niemożnością uzyska-
nia odpowiednich dotacji zewnętrznych. Radni Platformy Obywatelskiej w trakcie 
prac nad budżetem oraz w momencie jego uchwalania stanowczo wskazywali 
na jego nierealistyczne i przesadzone założenia. Stwierdzamy, że nasze obawy 
w pełni się potwierdziły. Klub radnych PO RP popierał zmiany budżetowe wyni-
kłe w trakcie roku, gdyż było to logiczną konsekwencją postulatów klubu z sesji 
budżetowej, by unikać tzw. zjawiska rozdmuchanego budżetu. Nasza postawa to 
właściwie realizacja naszego własnego postulatu, tj. urealniania budżetu. Wypada 
wyrazić zadowolenie, że członkowie koalicji PiS/BSR w trakcie roku doszli do 
podobnych wniosków, a pan prezydent wydaje się być reformowalny.

Niestety, musimy podkreślić, że nie udało się zrealizować w całości głównego 
hasła, lansowanego w momencie uchwalania budżetu, tj. jego wyolbrzymionej 
na potrzeby mediów proinwestycyjności. Zadłużenie miasta, które obecnie wy-
nosi nieco ponad połowę dopuszczalnego zadłużenia określonego przez ustawę 
o finansach publicznych, udało się utrzymać  na zapowiadanym poziomie, co 
nie oznacza, że opozycja nadal nie będzie szczególnie śledzić działalności władz 
miasta w tym zakresie. Sporym zagrożeniem jest tendencja do przesuwania nie-
których priorytetowych wydatków na lata następne. W perspektywie rosnących 
kosztów pracy oraz kosztów materiałowych, będzie to powodowało faktyczny 
wzrost wydatków na poszczególne inwestycje, co oznacza większe wydatki oraz 
większe zadłużenie dla budżetu miasta. 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej nadal nie dostrzega w działaniach 
rządzącej koalicji PiS/BSR realizacji przemyślanej, realnej, a przede wszystkim 
skutecznej strategii rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta. Odnosimy 
wrażenie, że planowanie niektórych rozwiązań inwestycyjnych w poszczególnych 
dzielnicach wynika z aktualnego układu politycznego w Radzie Miasta.

Zastanawia efektywność wydatkowania pieniędzy mieszkańców Rybnika. 
Zamiast rozpocząć budowę obwodnicy przy elektrowni „Rybnik”, która przynio-
słaby korzyści dla wszystkich rybniczan, co proponowała Platforma, przeznacza 
się publiczne pieniądze na budowę prywatnego dojazdu do Ryfamy. Do tej pory 
przy budowie OBI, AGATY, czy PLAZY przebudowa układu drogowego była 
finansowana z funduszy tych firm, a nie ze środków miejskich.

Nie udało się zrealizować w całości wpływów do budżetu miasta ze sprzedaży 
majątku miasta, mimo ich urealnienia. W perspektywie założonego uzyskiwania 
dużych przychodów z tych pozycji budżetowych, musi budzić to nasz niepokój. 

Podział środków na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stworzył 
atmosferę podejrzliwości, w kontekście niewytłumaczalnego przyznania środków 
na kluby sportowe działaczy PiS–u. Takie decyzje budzą sporo kontrowersji i sieją 
zamęt w środowisku obywateli społecznie zaangażowanych.

Biorąc jednak pod uwagę podjęcie przez pana prezydenta próby realizacji 
konstruktywnych postulatów klubu opozycyjnego, w głosowaniu nad uchwałą 
absolutoryjną wstrzymamy się od głosu. 

Nasza postawa stanowi jasny sygnał dla mieszkańców Rybnika, że klub 
radnych Platformy Obywatelskiej jest konstruktywną alternatywą dla obecnej 

polityki pana prezydenta i jego zaplecza politycznego.
Jesteśmy otwarci na współpracę dla dobra Rybnika i rybniczan, pod warunkiem, 

że będzie ona oparta na jasnych podstawach planistycznych i realnym spojrzeniu 
na możliwości inwestycyjne miasta.

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP
przewodniczący Piotr Kuczera

Prawo i Sprawiedliwość
Oceniając wykonanie budżetu Miasta Rybnika za 2007 rok trzeba podkreślić 

ważne wydarzenie, jakie miało miejsce na początku roku czyli zawiązanie koalicji 
BSR i PiS. Zawarte porozumienie w sposób istotny wzmocniło zarówno władzę 
stanowiącą jak i wykonawczą, wsparło prezydenta oraz przejęło główny ciężar 
odpowiedzialności za sprawy miasta.

Wydarzeniem, które również miało bardzo duże znaczenie, były przyśpieszone 
wybory parlamentarne, ponieważ decyzje jakie zapadają w Warszawie mają istotny 
wpływ na stan finansów miasta. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że okres 
rządów PiS to okres najwyższego przyrostu dochodów budżetu państwa, a co za 
tym idzie stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju gminy. Najlepszym 
tego miernikiem jest spadek bezrobocia, którego wskaźnik w Rybniku osiągnął 
6,5%, oraz równolegle wzrost dochodów gminy w stosunku do planowanych 
o 8% czyli ponad 12,5 mln zł. Oczywiście bez aktywnej polityki proinwestycyjnej 
władz miasta takie wyniki byłyby niemożliwe. Wydatki inwestycyjne za 2007 r. 
w naszym mieście zamknęły się kwotą ponad 232 mln. zł. Na tym tle można z całą 
odpowiedzialnością powiedzieć, że miasto wykorzystuje w sposób znakomity swo-
ją szansę. Szansę, która może się już nigdy nie powtórzyć, gdy w niedługim czasie 
Polska przejdzie z roli beneficjenta środków unijnych do roli płatnika netto.

Tradycyjnie naszym priorytetem jest edukacja rybnickiej młodzieży. Budżet 
państwa pokrywa niespełna 60% ponoszonych przez miasto kosztów. W ubiegłym 
roku zmuszeni byliśmy dopłacić z tego tytułu z budżetu miasta ponad 56 mln zł. 
Wskaźniki zadłużenia są pod kontrolą i przy dopuszczalnych 60% i 15% wyniosły 
odpowiednio 33,3% oraz 7,84%. Pozyskano 105 mln zł środków zewnętrznych, 
co daje rekordową w skali kraju kwotę 726,69 zł na jednego mieszkańca. Wypra-
cowano wysoką nadwyżkę operacyjną w wysokości 66 mln zł, którą będzie można 
przeznaczyć na spłatę zobowiązań i nowe inwestycje.

Cieszą inwestycje sportowe, dzięki którym nasza młodzież ma gdzie dać 
upust swojej energii. I co istotne, nie tylko w centrum, ale również w dziel-
nicach takich jak Niedobczyce, Radziejów czy Orzepowice. Rozpoczęto 
oczekiwaną przez mieszkańców budowę basenu oraz remont hali MOSiR w 
Boguszowicach. Ponadto rozpoczęto budowę świetlicy i przedszkola w dzielnicy 
Paruszowiec–Piaski, remont DK w Boguszowicach oraz adaptację wieży ciśnień 
w dzielnicy Niewiadom.

To, że jest dobrze, nie oznacza, że nie może być lepiej. Widzimy problemy 
jakie dotykają mieszkańców Rybnika. Mimo wydania blisko 60 mln na inwestycje 
drogowe, głównie na remont DK 78, rozwój komunikacji samochodowej wyraźnie 
wyprzedza realizowane prace, co powoduje nieustanne korki w mieście. Rozwią-
zanie tej sprawy jest dla nas priorytetem na najbliższą przyszłości. 

Przedmiotem naszej troski jest również dokończenie inwestycji kanalizacyj-
nych. Ponadto trzeba dążyć do dalszego porządkowania komunalnej gospodarki 
mieszkaniowej, budowy mieszkań socjalnych i likwidacji niskiej emisji. My to 
wszystko widzimy, ale mamy również świadomość, że wszystkiego naraz zrobić 
się nie da.

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, sytuacja zewnętrzna w sposób bardzo istotny 
wpływa na kondycję finansową miasta, dlatego niepokoi nas stan kompletnej sta-
gnacji w rządzie. Z jednej strony wstrzymuje się wszelkie programy inwestycyjne, 
co blokuje wykorzystywanie funduszy unijnych, a z drugiej następuje wzrost cen 
i co za tym idzie zwiększa się zagrożenie inflacją. Biorąc powyższe pod uwagę oraz 
wyniki głosowania w komisjach, w których 85% radnych głosowało za przyjęciem 
sprawozdania z wykonania budżetu, żaden z radnych nie był przeciw, a „wstrzy-
mywali się” tradycyjnie niektórzy radni z opozycyjnego klubu PO. Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości głosował za przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budżetu i udzieleniem absolutorium dla prezydenta Rybnika za 2007 r. 

W imieniu radnych Klubu Radnych PiS
 przewodniczący Andrzej Wojaczek



Skrótem...
Partnerska współpraca nagrodzona
Rybnik został wyróżniony Tablicą Honorową Rady Europy. 

To kolejne, po Fladze Honorowej (2004 r.) i Dyplomie Europejskim 
(2003 r.) prestiżowe wyróżnienie, przyznane miastu za partnerską 
współpracę międzynarodową i działalność na rzecz idei jedności eu-
ropejskiej. Takie wyróżnienie otrzymało w tym roku 11 europejskich 
miast. Rybnik współpracuje obecnie z 14 miastami europejskimi, 
11 z nich to miasta partnerskie, z którymi podpisane zostały stosowne 
umowy. Uroczystość wręczenia będzie miała miejsce w czasie 
czerwcowych Dni Rybnika.

Dr Tomasz Zejer dyrektorem WSS nr 3
Od 19 maja br. dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego nr 3 w Rybniku–Orzepowicach jest dr Tomasz Zejer. 
Został powołany na to stanowisko przez Zarząd Województwa Śląskiego 
w drodze konkursu. Dr T. Zejer jest rybniczaninem, absolwentem I LO 
im. Powstańców Śl. oraz Śląskiej Akademii Medycznej, specjalizuje się 
w chirurgii urazowej i ortopedii, od 1996 roku – doktor nauk medycznych. 
Od zakończenia studiów jest związany z rybnicką służbą zdrowia, a jako 
dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w latach ’90 był zaangażo-
wany w jej restrukturyzację. Był radnym Rady Miasta Rybnika w kadencji 
2002–2006 r. Od lutego br. roku w WSS nr 3 pełnił obowiązki dyrektora, 
a wcześniej przez wiele lat – funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa tej 
placówki. Obowiązki dyrektora przejął po burzliwym okresie strajków le-
karzy o podwyżki i odejściu swojego poprzednika. Udało mu się przekonać 
lekarzy do dobrowolnego zrzeczenia się części wywalczonej podwyżki dla 
ratowania finansów szpitala, co było ewenementem na skalę kraju.

Przypomnijmy, że dyrektorem szpitala wojewódzkiego w Jastrzę-
biu–Zdroju został również rybniczanin dr Norbert Prudel.

BIP w nowej szacie
Od kwietnia br. strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Rybnika funkcjonuje w nowej szacie graficznej.
Strona www.rybnik.pl/bip powstała w 2003 roku i wizualnie była 

dopasowana do funkcjonującej wówczas strony miasta. Natomiast 
nowa grafika strony nawiązuje do obecnej stylistyki oficjalnego serwi-
su miejskiego www.rybnik.pl  Zmieniony został również układ strony 

– informacje pogrupowano tematycznie i umieszczono w jednym menu 
(a nie jak do tej pory w dwóch), znajdującym się po lewej stronie tak, 
by jak najbardziej ułatwić dostęp do nich osobom zainteresowanym. 
Nowa szata BIP, to pierwszy z elementów dostosowywania strony do 
zmienionych wymogów prawnych. Biuletyn Informacji Publicznej UM, 
podobnie jak serwis miejski www.rybnik.pl, prowadzony i modernizo-
wany jest siłami Wydziału Promocji i Informacji UM.

Związek zawodowy w UM
W Urzędzie Miasta rozpoczął działalność Związek Zawodowy 

Pracowników Urzędu Miasta oraz Jednostek Organizacyjnych 
„Magistrat”. Na koniec marca zrzeszał on 31 osób reprezentujących 
12 wydziałów, a chęć wstąpienia do związku zadeklarowali następni 
kandydaci. W przyszłości związek będzie mógł zrzeszać pracowników 
miejskich jednostek organizacyjnych. Przewodniczącym związku jest 
Andrzej Kopka, pełniący w UM funkcję naczelnika Wydziału Dróg, 
wiceprzewodniczącymi – Marek Jędrośka z Biura Obsługi Rady i eme-
rytowany pracownik UM Janusz Piekarczyk, sekretarzem – Teresa 
Tomala z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, skarbnikiem 
– Bogusława Drozdowska z Wydziału Ekologii, a funkcję Społecznego 
Inspektora Pracy pełni Joanna Swadźba z Wydziału Mienia. Deklarację 
wstąpienia do związku można pobrać ze strony internetowej: www.
magistrat.rybnik.pl lub bezpośrednio u członków zarządu związku 
– telefon kontaktowy 0882 466 444 .

Zarząd związku zachęca do zapoznania się z programem działania 
oraz zgłaszania swoich uwag, wniosków i problemów poprzez w/w 
stronę internetową, kontakt telefoniczny lub bezpośredni kontakt.

Bezpieczniej w autobusach 
Rybnicki Zarząd Transportu Zbiorowego, policja i Straż 

Miejska podpisały porozumienie „Bezpieczny autobus”. Dzięki 
współpracy tych trzech instytucji, pasażerowie rybnickiej komunikacji 
miejskiej będą mogli poczuć się bezpieczniej. Służby mundurowe 
będą częściej niż dotychczas patrolować autobusy. Z kolei ZTZ wyda 
ulotki przypominające o zachowaniu należytych środków ostrożności, 
które będą rozpowszechniane wśród pasażerów. Powinni oni akcję 
wesprzeć poprzez odpowiednie zachowania udaremniające działania 
kieszonkowców.

(r)

Bezsilni wobec kresu życia
w tych bolesnych chwilach

łączymy się w smutku i przekazujemy
najgłębsze wyrazy współczucia

Panu

Adamowi Fudalemu
Prezydentowi Miasta Rybnika

z powodu śmierci 

MATKI
Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości 

Ziemi Rybnickiej 
Poseł na Sejm RP Bolesław Piecha
Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Senator RP Tadeusz Gruszka

Wyrazy głębokiego współczucia

Adamowi Fudalemu
Prezydentowi Miasta Rybnika 

z powodu śmierci

MATKI
śp. Zofii Fudali 

oraz Rodzinie i Najbliższym Zmarłej 

składają

pracownicy Urzędu Miasta Rybnika 
i jednostek miejskich

Prezydentowi Miasta Rybnika

Adamowi Fudalemu

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MATKI
śp. Zofii Fudali

oraz całej Rodzinie i Najbliższym

 składają
Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Jaszczuk
oraz Radni Rady Miasta Rybnika
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Maroko–Nowiny 
Na zebranie w największej dzielnicy Rybni-

ka licznie przybyli zarówno mieszkańcy, jak 
i przedstawiciele władz miasta. Problemów 
do wyjaśnienia oraz pytań starczyło nie tylko 
dla prezydenta Adama Fudalego, ale również 
dla jego dwóch zastępczyń Joanny Kryszczyszyn  
i Ewy Ryszki, przewodniczącego Rady Miasta Sta-
nisława Jaszczuka i przedstawiciela policji Arka-
diusza Szwedy. Na spotkaniu obecny był również 
poseł Grzegorz Janik. Nim jednak rozpoczęła się 
dyskusja, sprawozdanie z działalności RD przed-
stawił przewodniczący zarządu Lech Kuźniak, 
informując o organizowanych w ub. roku festy-
nach, okolicznościowych spotkaniach z miesz-
kańcami, pomocy świątecznej, odwiedzinach  
u podopiecznych w Domu Opieki Społecznej, 
wakacyjnej akcji dla dzieci, działaniach Klubu 
Seniora i współpracy ze Stowarzyszeniem „Tu 
żyję, tu mieszkam”. L. Kuźniak przedstawił też 
miejskie inwestycje, które w dzielnicy udało się 
zrealizować w 2007 r, w tym m.in.: remont ul. 
Orzepowickiej wraz z chodnikami, przejście dla 
pieszych na ul. Budowlanych, termomoderniza-
cja budynku przy ul. Hibnera 44 (w najbliższych 
planach objętych nią zostaną budynki przy 
Hibnera 21 i 40), wymiana okien w placówkach 
oświatowych, place zabaw przy „Szkole Życia” 
i P nr 41, remont nawierzchni ul. Granicznej 
zmodernizowanej siłami mieszkańców z wy-
korzystaniem 5 tys. sztuk kostki brukowej. Do 
najważniejszych zadań na br. zaliczył realizację 
dojścia do targowiska od ul. Budowlanych oraz 
likwidację eternitu z budynku ZSE–U i wykona-
nie jego elewacji.

Nie gorzej od przewodniczącego przygoto-
wani do spotkania byli mieszkańcy dzielnicy. 
Zaopatrzeni w obszerne „ściągi” wykorzystali 
okazję do bezpośredniego kontaktu z wła-
dzami miasta i przekazania swoich bolączek. 

Wiele krytycznych uwag mieli mieszkańcy os. 
Dąbrówki, szczególnie bloków nr 3 i 5: narze-
kali na fatalną nawierzchnię i brak oświetlenia 
prowadzącej do jedynego w mieście żłobka ul. 
Moniuszki, zbyt duże nagromadzenie w okolicy 
sklepów z alkoholem i barów, a w efekcie gło-
śne bójki i awantury ich bywalców, dodatkowo 
zanieczyszczających i dewastujących klatki 
schodowe. Adresatem części zarzutów powinien 
być administrator budynków czyli spółdzielnia 
mieszkaniowa, jednak kwestie będące w kompe-
tencjach gminy tłumaczyli przedstawiciele władz 
samorządowych, jak choćby przepisy o wydawa-
niu koncesji na sprzedaż alkoholu. Procedury 
zgłaszania incydentów z udziałem nietrzeźwych 
sprawców awantur tłumaczył przedstawiciel 
policji: by wszcząć postępowanie potrzebni są 
świadkowie potwierdzający udział w zdarzeniu 
konkretnych osób, bo nie zawsze udaje się 
przyłapać kogoś na gorącym uczynku. Dlatego 
prośby o interwencję nie mogą być anonimo-
we, jak się, niestety, najczęściej zdarza... Jak 
mówił A. Szweda, porządek i bezpieczeństwo 
w bloku zależy często od samych mieszkańców, 
którzy powinni reagować na nieprawidłowości. 
Jako pozytywny przykład przedstawił blok przy 
ul. Kominka 21, gdzie mieszkańcy zwracają 
uwagę na obcych i są niezwykle czujni. Swoje 
żale przedstawili też lokatorzy bloku przy  
ul. Zebrzydowickiej 30, w którym cały parter zaj-
mują tzw. „podmioty gospodarcze” – wieloletnie 
oczekiwanie na ocieplenie budynku i założenie 
centralnego ogrzewania oraz  problemy z by-
walcami lokalu „Jubilatka”, odgłosy agregatów 
z zaplecza „Reala” itp. (Od redakcji: Już po 
zebraniu zapadła decyzja o przeprowadzeniu  
w tym budynku wizji lokalnej i zajęcie się pro-
blemami mieszkańców). 

Podniesiono też kwestię likwidacji w dzielnicy 
posterunku policji. Na szczęście nie sprawdziły 
się związane z tym obawy, a wręcz przeciw-
nie – wg policyjnych statystyk przestępczość 
się obniżyła. Wiele emocji wzbudził montaż 
przekaźnika telefonii komórkowej na budynku 
Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych  
i zapowiedź jego rozbudowy (na co miasto na 
razie nie wyraziło zgody ze względu na brak 
spełnienia przez firmę wszystkich warunków). 
Okoliczni mieszkańcy nie wierzą w zapewnienia 
firmy o braku szkodliwości tego urządzenia  

i żądali od władz miasta pomocy 
w pozbyciu się kontrowersyjnego 
masztu. Mieszkańcy postulowali 
też instalację na ul. Zebrzydo-
wickiej fotoradaru oraz sygna-
lizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych, pytali m.in. o terminy 
budowy obwodnicy północnej 
Budowlanych – Rudzka, nowe 
inwestycje jak basen, lodowisko 

czy targowisko, zagospodarowanie Księżoka. 
Prezydent przedstawił wkład finansowy Maro-
ka–Nowin do budżetu miasta – 8.373.974,84 zł 
(w tym również subwencja oświatowa przypa-
dająca na szkoły) i wysokość nakładów na tę 
dzielnicę (38.167.471,05 zł). Odnosząc się do 
wielu przedstawionych problemów, przypominał  
o realnych, finansowych możliwościach miasta. 

Członkowie Rady Dzielnicy dyżurują we 
wtorki od 10.00 do 11.30 i piątki od 17.00 do 
18.00 w siedzibie ZSP nr 3 przy ul. Orzepo-
wickiej, tel. 42 23 381. Dokładne wykonanie 
budżetu oraz plany na br. oraz inne infor-
macje na stronie  www.rdmn.rybnik.pl.   

Orzepowice
Mieszkańcy tej dzielnicy jako jedyni  

w mieście mieli możliwość zapoznania się 
aż z dwoma rocznymi sprawozdaniami  
z działalności Rady Dzielnicy Orzepowice. 
Pierwsze przedstawił „świeżo upieczony” 
przewodniczący zarządu Tadeusz Michalski, 
drugie, na piśmie, wręczył mieszkańcom, 
odwołany z tej funkcji Jerzy Lazar. Roszady 
w Radzie wyjaśniano już na wstępie…

Przewodnicząca RD Ewa Pietrzak tłumaczyła, 
że pod koniec marca Rada Dzielnicy rozpatrzyła 
wniosek 10 członków o odwołanie z zajmowanej 
funkcji przewodniczącego zarządu Jerzego La-
zara. Zarzucano mu, że pełniąc swoje obowiązki 
działał bez zgody i upoważnienia Rady, czym 
„utracił zaufanie” jej członków. Decyzję o pozba-
wieniu go funkcji, podjęto bezwzględną więk-
szością głosów w trakcie tajnego głosowania. 
W konsekwencji J. Lazar zrezygnował z pracy  
w Radzie, przewodniczący Rady Miasta Stani-
sław Jaszczuk wygasił jego mandat, a „wakat” 
zajął Andrzej Kaczmarczyk. — Mimo wszystko 
jesteśmy przekonani, że możliwa będzie dalsza 
współpraca z uwagi na doświadczenie J. Lazara 
jako radnego miasta — cytowała treść stanowi-
ska Rady Dzielnicy E. Pietrzak. — Wszak pozo-
staje on mieszkańcem Orzepowic i utożsamia się  
z naszymi problemami. Chcemy jednak podkre-
ślić, że zarząd musi ściśle współpracować z całą 
Radą, zbierać wnioski i wykonywać uchwały. 
Rada musi być zgranym kolektywem. J. Lazar ri-
postował, że uchwał nie łamał, pisma uzgadniał 
z zarządem, a swoją ocenę sytuacji przedstawił 
w pisemnym sprawozdaniu: „(…) Moje ogromne 
zaangażowanie stało się przedmiotem krytyki i szy-
kan przez niektórych członków Rady. Jest to tym 
bardziej przykre, że najwięcej krytyki spotyka mnie 
ze strony członków RD, którzy nie wykazywali  
i nadal nie wykazują zaangażowania. Zarzuco-
no mi, że decydowałem o wielu sprawach sam,  
że sam je załatwiałem, ale stało się tak dlatego, że 
chociaż wielokrotnie zwracałem się do członków 
RD (…) odmawiano mi pomocy”. Zapowiedział 
też, że w każdy poniedziałek od 17.00 do 18.00 

Zakończył się cykl zebrań sprawozdaw-
czych rad dzielnic. Uczestnicy spotkań 
wysłuchali nie tylko sprawozdań dzielni-
cowych samorządowców, ale, korzystając 
z obecności przedstawicieli władz miasta, 
przedstawiali swoje bolączki… W dyskusji 
dominowały problemy remontów dróg  
i innych inwestycji w ramach miejskiej infra-
struktury, a także ekologii, bezpieczeństwa  
i porządku oraz komunalnego mieszkalnictwa. 
Jeśli choć kilka najbardziej palących spraw 
zostało dzięki zebraniom załatwionych, satys-
fakcję mogą mieć wszystkie strony…
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Spotkania sprawozdawcze RD

Mieszkańcy największej dzielnicy zawsze  
licznie uczestniczą w zebraniach.       Zdj.: r
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w salce pod kościołem 
pełnić będzie dyżur 
radnego miasta. 

A  j e g o  n a s t ę p -
ca w sprawozdaniu 
dziękował miastu za 
współpracę, dyrekcji 
szkoły podstawowej 
za użyczenie pomiesz-
czeń na siedzibę RD, 
a sponsorom za po-
moc. Wspomniał też 
o dwóch kluczowych dla orzepowian sprawach 
– budowie kanalizacji, która powinna zakończyć 
się 25 października br. oraz o III etapie budowy 
obwodnicy miasta. Przy tej okazji przypomniał 
o skardze w sprawie jej przebiegu popartej przez 
Radę Dzielnicy, która trafiła do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, ale ze względów pro-
ceduralnych została oddalona. — Drogi będą 
budowane zgodnie z planem — komentował 
sprawę prezydent i zapewniał, że nie ma wpływu 
na postępowanie Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego i nie zna jego decyzji w sprawie 
odwołania złożonego przez mieszkańców. 

W swoim wystąpieniu T. Michalski zwrócił 
też uwagę na problem braku parkingu pod 
kościołem i miejsc parkingowych w pobliżu 
przedszkola, na konieczność odtwarzania dróg 
po kanalizacji i przyspieszenie przedłużającej 
się budowy OSP, a prezydent poinformował, 
że prace powoli zmierzają do końca. Rada 
Dzielnicy interweniowała też w sprawie nowo 
wybudowanych budynków, do których nie 
ma utwardzonych dojazdów i wyraziła obawę 
o przyszłość przedszkola i szkoły z uwagi na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców tej dziel-
nicy. Sporo miejsca poświęcono też wycince 
topoli na ul. Długiej, której procedury, zdaniem 
mieszkańców, trwają zbyt długo: — To drzewo 
runie w końcu na dom! — nie kryła oburzenia 
jedna z uczestniczek spotkania. — Korzenie są 
podkopane, niszczą drogę, a tamtędy chodzą 
dzieci do szkoły i przedszkola. Czy musi dojść 
do tragedii, żeby wreszcie ktoś to drzewo wyciął? 
Prezydent wyjaśniał, że konieczne jest zachowa-
nie odpowiednich procedur, co potwierdził też 
goszczący na zebraniu poseł Grzegorz Janik, 
który również miał podobny problem. — To 
naprawdę czasochłonne procedury — zapewniał. 
Mieszkańcy poruszyli też temat budowy kana-
lizacji – dlaczego nie wszystkie domy zostały 
nią objęte (zdecydowała Bruksela i względy 
ekonomiczne) i kto poniesie odpowiedzialność 
za szkody, do których doszło na prywatnych po-
sesjach (firma prowadząca prace): — Teren musi 
zostać przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia 
prac. Państwo musicie podpisać oświadczenia po-
twierdzające, że wszystko jest tak, jak być powin-
no. Bez tych oświadczeń nie dostaniemy zapłaty 
za wykonaną pracę — uspokajał przedstawiciel 
firmy „Tchas” kończącej budowę kanalizacji 
w tej dzielnicy. Mieszkańców interesowała też 
kwestia usunięcia nieprawidłowości w rejonie 

Skotnicy, związanych m.in. z przesuniętymi 
kamieniami granicznymi. Sygnalizowali też 
konieczność odpowiedniego wyregulowania 
pokryw na studzienkach tak, by nie wystawały 
ponad powierzchnię drogi. Głos w dyskusji 
zabrali również prezes klubu sportowego 
z Orzepowic, który przypomniał o zaangażowa-
niu śp. Józefa Cyrana oraz przedstawiciel OSP, 
który nawiązał do zbliżającego się jubileuszu 100 
lat orzepowickiej jednostki. A przedstawiciel 
policji uspokajał, że Orzepowice nie mają takich 
problemów, jak inne dzielnice, choć E. Pietrzak 
sugerowała konieczność zwiększenia liczby pa-
troli drogówki. — Prace prowadzone w mieście 
skutecznie ograniczają poczynania kierowców. 
Szybkość maleje, bo szybciej po prostu nie da się 
jeździć — uspokajał Arkadiusz Szweda.

Dyżury Rady Dzielnicy Orzepowice od-
bywają się w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca, w godzinach od 17.00 do 18.00 
w Szkole Podstawowej nr 32, jednak miesz-
kańcy mogą również uczestniczyć w cyklicz-
nych zebraniach członków RD, których 
szczegółowy harmonogram umieszczony 
jest na tablicy ogłoszeń w orzepowickiej 
podstawówce.  

Chwałowice
Zebranie, w którym wzięło udział blisko 

osiemdziesięciu mieszkańców dzielnicy 
odbyło się w sali kinowej tutejszego Domu 
Kultury. Obok prezydenta Adama Fudalego 
oraz kilku radnych, wzięli w nim udział 
przedstawiciele policji, komendant Straży 
Miejskiej Janusz Bismor, a także dyrektor 
kop. „Chwałowice” Marek Budziński. 

O to „...czy warto żyć w Chwałowicach” py-
tali uczestnicy spotkania, którzy przygotowali 
sporo pytań do zebranych gości. Nim jednak 
przystąpiono do dyskusji, przewodnicząca rady 
dzielnicy Joanna Cichecka przedstawiła spra-
wozdanie finansowe, a przewod-
niczący zarządu Andrzej Woja-
czek podsumował prace, jakie 
w ub. roku udało się zrealizować 
w Chwałowicach.  

Najważniejszą inwestycją 
w ub. roku w Chwałowicach była 
budowa kanalizacji sanitarnej 
(już ukończonej – czytaj na str. 
16). Również sporo tutejszych 
dróg doczekało się remontu. 

Ułożono nowe nawierzchnie na całości lub czę-
ści ulic: ks. Śliwki, Okulickiego, Krupińskiego, 
Zwycięstwa, Śląskiej, Ogrodowej, Kupieckiej 
i Wjazdowej. Dokończono remont chodnika 
i nawierzchni ul. Kowalczyka. Zainstalowano 
też kilka punktów świetlnych, utworzono place 
zabaw, a przy ul. 1 Maja postawiono obelisk 
upamiętniający rodzinę Tkocz. Prace moder-
nizacyjne prowadzone były również w SP nr 13 
i 35, G nr 3, IV LO oraz przedszkolach nr 13 i 14. 
W Domu Kultury wyremontowano sanitariaty 
oraz oświetlenie, a kop. „Chwałowice” wykonała 
m.in. nową nawierzchnię na ul. Radziejowskiej, 
myjnię kół samochodowych w miejscu sprzedaży 
węgla oraz nową drogę technologiczną od ul. 
Zwycięstwa do ul. Kożdoniów. W swoim spra-
wozdaniu A. Wojaczek mówił o pracach, jakie 
w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną 
w dzielnicy. Wskazał też na przedsięwzięcia, 
których realizacja wpłynęłaby pozytywnie na 
rozwój tej części miasta: — Mamy zagwaran-
towane środki m.in. na remont nawierzchni ul. 
Śląskiej, Domu Kultury i IV LO oraz wymianę 
sieci wodociągowej na kilku osiedlach. Chcemy 
budowy wiaduktu na ul. Zwycięstwa i likwidacji 
niskiej emisji poprzez doprowadzenie ciepła na 
chwałowickie osiedla. Potrzebujemy terenów pod 
budowę garaży, liczymy na wykonanie sztucznej 
nawierzchni i trybuny krytej na stadionie GKS 
„Pierwszy” Chwałowice, zagospodarowanie 
terenów zrekultywowanych przez kopalnię oraz 
częste czyszczenie dróg i chodników w związku 
z transportem węgla i kamienia — wyliczał.  

Chwałowice to jedna z górniczych dzielnic 
miasta, stąd większość tematów podejmo-
wanych w trakcie dyskusji dotyczyło spraw 
związanych z obecnością kopalni. Mówiono 
o rekultywacji hałd, szkodach górniczych, 
zanieczyszczeniu Chwałowic oraz złym stanie 
wielu chodników i dróg niszczonych przez 
odbierające węgiel samochody. Zapytany 
o przyszłość dzielnicy, prezydent A. Fudali 
odpowiedział: — Miasto stara się realizować 
programy restrukturyzacyjne dla terenów po-
przemysłowych. To proces długofalowy, związany 
z możliwością pozyskania środków zewnętrznych 
dla realizacji różnych przedsięwzięć. Miesz-
kańcy narzekali na dzikie wysypiska śmieci, 
zbyt duże natężenie ruchu, brak parkingów 
i niewystarczającą ilość mieszkań socjalnych. 
Pytano o koszty związane z podłączaniem 
się do kanalizacji oraz o losy niszczejącego 

W Orzepowicach doszło do roszad w Radzie, w wyniku których Jerzy Lazar (na pierwszym pla-
nie) przestał pełnić funkcję przewodniczącego zarządu i zrezygnował z pracy w RD.  Zdj. s. 

c.d. na stronie 14

Czy warto „żyć w Chwałowicach” 
zastanawiali się uczestnicy spotka-
nia w Domu Kultury.      Zdj.: dTelefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 13



budynku po byłym Domu Górnika:  
— Przygotowujemy się do kolejnego 
przetargu, bo poprzedni nie został roz-
strzygnięty — odpowiedział prezydent. 
Z kolei dyrektor kop. „Chwałowice” 
Marek Budziński mówił o planach 
rekultywacji kolejnych terenów, od-
niósł się również do propozycji wy-
suniętej przez jednego z uczestników 
spotkania, a dotyczącej sfinansowania 
przez kopalnię odtworzenia wiaduktu 
przy ul. Zwycięstwa: — Koszt budowy 
wiaduktu wyniósłby ponad 20 mln. zł, 
a tego kopalnia nie może sfinansować 
samodzielnie — wyjaśniał M. Bu-
dziński. Pojawiła się również prośba  
o dodatkowe patrole policji. Jak przy-
znał Grzegorz Dudacy z Komisariatu 

Policji w Boguszowicach, już wkrótce 
na ulicach Chwałowic i Boguszowic 
pojawią się policjanci patrolujący naj-
bardziej niebezpieczne rejony. Poza 
tym, w ramach projektu „Odziedzicz 
pracę” w dzielnicy powstanie nowo-
cześnie wyposażona świetlica wraz  
z placem zabaw dla dzieci, która dla 
młodszych i starszych chwałowiczan 
będzie interesującą propozycją spę-
dzenia wolnego czasu.  

Dyżury Rady Dzielnicy Chwało-
wice odbywają się w każdy czwar-
tek, w godzinach od 15.00 do 17.00  
w budynku przy ul. 1 Maja 59. Do-
datkowo, codziennie od 9.00 do 11.00 
na mieszkańców czeka przewodni-
czący zarządu Andrzej Wojaczek.

(r), (S), (D)

Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, 
Księdzu Proboszczowi Franciszkowi Musiołowi, 

Księżom celebrującym Mszę Św. żałobną, 
pracownikom Urzędu Miasta Rybnika 

i jednostek miejskich, rybnickim radnym, 
przedstawicielom organizacji społecznych, 
krewnym, znajomym, a także wszystkim, 

którzy w tak bolesnej chwili dzielili z nami smutek 
oraz wzięli udział w ostatniej drodze 

na miejsce wiecznego spoczynku 
mojej zmarłej Matki 

Śp. 
Zofii Fudali

Za modlitwę, wieńce i kwiaty 
oraz okazane współczucie 

składam wyrazy głębokiej wdzięczności 
i podziękowania 

Adam Fudali 
z rodziną 

Problem drożności komunikacyjnej  
w centrum miasta jest dla poruszających 
się po Rybniku kierowców coraz bardziej 
dotkliwy. Łatwo zgadnąć, że spędza sen  
z powiek również odpowiedzialnym za tę 
kwestię urzędnikom. Kolejne rondo? A może 
sygnalizacja świetlna lub zmiana organizacji 
ruchu? A jeśli tak, to jaka? Okazuje się,  
że bez zastosowania komputerowych technik 
symulacyjnych odpowiedź na podobne pyta-
nia jest niemożliwa...  

Zdając sobie sprawę z coraz mniejszej wydol-
ności układu komunikacyjnego w centrum oraz 
faktu, że śródmiejska zabudowa oraz ograniczone 
finanse wykluczają w najbliższym czasie wielkie 
inwestycje drogowe, miasto zwróciło się o pomoc do 
fachowców. Opracowanie kierunków optymalnych 
działań mających na celu usprawnienie ruchu w kil-
kuletniej perspektywie, na obszarze wyznaczonym 
ulicami Miejską, Jankowicką, 3 Maja, Piłsudskiego, 
Kościuszki, Chrobrego i Powstańców Śl., przygoto-
wali pracownicy naukowi Katedry Budownictwa 
Drogowego Uniwersytetu Technologiczno–Przy-

rodniczego w Bydgoszczy. Opracowanie miało 
również wskazać, w jaki sposób planowane przez 
miasto działania, wpłyną na poprawę sytuacji, m.in. 
negatywnie przez opozycję oceniany plan budowy 
drogi przez teren „Ryfamy”czyli przedłużenie ul. 
Chrobrego do ul. Powstańców Śl. (odcinka mylnie 
nazywanego niekiedy przez mieszkańców ulicą Żor-
ską), na co miasto już zabezpieczyło fundusze.

Mający w tej materii duże doświadczenie ze-
spół rozpoczął pracę od oceny stanu istniejącego 
i analizy ruchowej miasta poprzez rozpoznanie 

natężenia ruchu, nawyków komunikacyjnych 
mieszkańców (pieszych, zmotoryzowanych, 
rowerzystów...), ich ruchliwości, kierunków 
przemieszczania się itp. Wstępne wnioski, że 
Rybnik jest miastem rond i ulic jednokierunko-
wych nie były oczywiście odkrywcze, ważna jest 
jednak konkluzja, że mający swoje plusy i minusy 
podobny układ komunikacyjny jest może mniej 
przepustowy, ale bezpieczniejszy... Od  decyden-
tów zależy, która opcja jest im bliższa...  

Opierając się na założeniach miasta czyli zle-
ceniodawcy oraz wykorzystując komputerowe 

symulacje, naukowcy opracowali kilka 
wariantów możliwych zmian, a efekty ich 
pracy przedstawił na spotkaniu w UM dr 
Jacek Chmielewski. Odrzucony został 
wariant wprowadzający np. ruch dwukie-
runkowy na ul. 3 Maja i ul. Chrobrego, 
dobrze natomiast zadanie odciążenia 
centrum spełniło „symulacyjne”, na 
razie, przedłużenie ul. Chrobrego do ul. 
Powstańców, podobnie jak wyłączenie z 
ruchu placu Armii Krajowej i poprowa-
dzenie ruchu dwukierunkowo ul. Janko-
wicką. Autorzy opracowania ostrzegali, 

że brak jakichkolwiek działań modernizacyjnch 
do roku 2012 może się skończyć całkowitym para-
liżem komunikacyjnym. Posiłkując się badaniami 
demografów stwierdzili również, że do 2037 roku 
można się spodziewać ciągłego wzrostu natężenia 
ruchu, a proces ten wyhamuje dopiero obniżenie 
się (o ok. 20 tys.) liczby ludności Rybnika. Ruch 
zewnętrzny do 2032 roku (dokąd oficjalnie sięgały 
badania) zwiększy się o ok. 80%, ale autorzy opra-
cowania nie przedstawili tego faktu w kategoriach 
katastrofy: przejeżdżający przez miasto ożywiają 
jego gospodarkę, bo są potencjalnymi klientami 
wszystkich działów usług. Radny Benedykt Koło-
dziejczyk odebrał wyniki badań dotyczące budowy 
drogi łączącej ul. Chrobrego i Powstańców  jako 
udowodnienie przedstawionej przez zwolenników 
inwestycji tezy. Jak tłumaczył naczelnik Wydziału 
Komunikacji Jerzy Wróbel, miastu również zależy 
na odpowiedzi na pytanie czy planowana inwesty-
cja spełni swoje zadanie, a przeznaczone na nią 
pieniądze zostaną wydane rozsądnie. Podobnie 
konieczność zlecenia opracowania przedstawiał 
wiceprezydent Michał Śmigielski. Radny Andrzej 
Wojaczek, podkreślając słuszność tego rozwiązania, 
mówił o konieczności szybkiej realizacji inwestycji, 
Henryk Ryszka zauważył potrzebę usprawnienia 
ruchu od południa, a Józef Skrzypiec – wykonania 
analizy ruchu w wielu innych miejscach. Radny Sta-
nisław Stajer chciałby np. poznać jakim zmianom 
uległyby parametry ruchu w centrum po zbudowa-
niu drogi od ronda Chwałowickiego, równolegle do 
ul. Kościuszki. Radny Romulad Niewelt zauważył, 
że ulica ta została w opracowaniu pominięta, zaś 
Michał Chmieliński rozważał wpływ na płynność 
ruchu przejść dla pieszych.

W sytuacji, kiedy trudy przejazdu przez cen-
trum dotykają wszystkich kierowców bez wyjątku, 
pocieszeniem być może jest stwierdzenie bez-
stronnych badaczy z Bydgoszczy, że w Rybniku 
problemy komunikacyjne nie są ani większe, ani 
mniejsze niż w innych miastach...                    (r)

Cel – usprawnienie ruchu

Lokalnie, globalnie... 

Dr Jacek Chmielewski prezentuje wyniki  
badań.                                                Zdj.: r

c.d. ze strony 13
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Chwałowickie obchody święta odbyły się pod pomnikiem, którego otoczenie  
poddano renowacji.                                                                               Zdj.: arch. org.

Święto Konstytucji 3 Maja

Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
odbyły się tradycyjnie na Rynku. Następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli do bazyliki św. Antoniego, gdzie 
odprawiono nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Biorący udział 
w prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dęta „Rybnik” 
pochodzie, oddali również hołd Janowi Pawłowi II pod 
poświęconym mu pomnikiem.

Pod umiejscowioną na Ratuszu tablicą upamiętniającą powrót Rybnika 
do Macierzy, kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta z prezydentem 
Adamem Fudalim, posłowie Bolesław Piecha, Grzegorz Janik, Marek 
Krząkała oraz senator Tadeusz Gruszka, radni, reprezentanci organizacji 
wolnościowych, kombatanckich i społecznych, a także jednostek miej-
skich, służb mundurowych, związków zawodowych, ugrupowań politycz-
nych, młodzieży szkolnej i harcerskiej z rybnickiego hufca ZHP.

Na płycie Rynku nie zabrakło sztandarów organizacji skupiających 
żołnierzy walczących o niepodległość Polski oraz osoby za tę walkę re-
presjonowane w różnych okresach naszych dziejów, ale również pocztów 
sztandarowych pokolenia najmłodszego – szkół i harcerzy. 

W krótkim wystąpieniu prezydent Rybnika podkreślił wyjątkowość 
trzeciomajowego święta czczącego pamięć reformatorów Rzeczpospoli-
tej, którzy „...ponad dwa wieki temu odważnie i kompetentnie przygotowali 
podwaliny jednego z najbardziej nowoczesnych ustrojowo państw nowożytnej 
Europy i świata.” Nie zabrakło też odniesień współczesnych: — Tak samo 
jak Trzeciomajowa Konstytucja dała ówczesnej Polsce nadzieję na lepszą 
przyszłość i nowoczesne państwo, tak i dzisiaj wierzymy w lepszą Polskę. 
(...) Mamy niepowtarzalną możliwość korzystania z unijnych dobrodziejstw  
w ramach obecnej perspektywy finansowej. Czas więc najwyższy, aby wreszcie 
ktoś zaczął podejmować dobre dla Polski, konkretne decyzje. Z pewnością 
wpłynie to również na lepszą przyszłość Rybnika. W przypadającą dokładnie 
3 maja rocznicę wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego w 1921 r., wspo-
mniał też jego uczestników walczących o polskość Śląska. Jeszcze tego dnia 
złożone na Rynku kwiaty znalazły się pod pomnikiem Powstańców Śląskich 
i Żołnierzy Września na cmentarzu przy ul. Rudzkiej.

O ile na uroczystościach na Rynku mieszkańców było niewielu, ryb-
niczanie bardzo licznie zapełnili bazylikę, by wziąć udział w uroczystej, 
koncelebrowanej mszy św., której przewodził i homilię wygłosił ks. dziekan 
Franciszek Skórkiewicz. Nawiązał w niej do 3 Maja nie tylko jako Święta 
Konstytucji, ale również Święta Matki Boskiej Królowej Polski i powierze-
nia jej naszej ojczyzny przez króla Jana Kazimierza w lwowskiej katedrze. 
— Dziś mamy wolną ojczyznę, ale walka o narodowego ducha i wartości 
chrześcijańskie trwa. We wspólnej Europie nie możemy zatracić cennego 
narodowego dziedzictwa... Nabożeństwo zostało w piękny sposób spięte 
dwiema pieśniami, bez których Święto Konstytucji byłoby o wiele uboższe: 
chór Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich „Bel Canto” powitał wszyst-
kich hymnem „Gaude Mater Poloniae...”, na końcu zaś zabrzmiało „Boże, 
coś Polskę...”. Uroczysty charakter mszy został podkreślony odśpiewaniem 
przez chór łacińskiej „Missa Brevis” Józefa Świdra.

Tradycyjnie już w obchodach święta 3 Maja wzięli udział mieszkańcy 
Chwałowic. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji 
Ojczyzny w Sanktuarium św. Teresy, a następnie delegacje, poczty sztan-
darowe i mieszkańcy w towarzystwie orkiestry dętej kop. „Chwałowice”, 
przeszli pod pomnik „Bohaterów i męczenników, bojowników o wolność 
i niepodległość Polski, poległych i pomordowanych w latach 1939–1945”, 
gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, a wartę honorową zaciągnęli 
harcerze. Wśród uczestników byli kombatanci, przedstawiciele miasta, 
placówek kulturalno–oświatowych, służb mundurowych oraz dzieci  
i młodzież. Warto zaznaczyć, że tegoroczne obchody były szczególnie 
uroczyste, gdyż otoczenie pomnika przy ul. 1 Maja w Chwałowicach 
poddane zostało renowacji. Teren wybrukowano, posadzono krzewy  

i wycięto okalające drzewa, które skutecznie „skrywały” pomnik. Dzięki 
tym zabiegom obelisk „Bohaterów i męczenników…” stał się bardziej 
widocznym i reprezentacyjnym punktem dzielnicy. Za wykonane prace 
władzom miasta dziękował wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef dziel-
nicy Chwałowice Andrzej Wojaczek. A popołudniowe obchody Święta 
3 Maja mieszkańcy spędzili na festynie w parku za Domem Kultury 
(więcej na str. 27). 

•   •   •
Przypadające 2 maja, promowane od kilku lat Święto Flagi z trudem 

dobija się do naszej świadomości. Może lata nakazowego wieszania flagi 
w określone dni i kary za jej wywieszanie w „nieodpowiednich” terminach 
zrobiły swoje: po prostu większość Polaków w ogóle tą sprawą nie zawraca 
sobie głowy. Jedni tłumaczą, że na ścianach bloków brak jest odpowied-
nich zaczepów, a okna plastikowe, inni nie tłumaczą się wcale. Jak mówią 
„flagolodzy”, Polacy chwytają za „biało-czerwoną” w momencie walki, 
niekoniecznie na barykadzie, ale nawet na boisku czy pod resortowym 
ministerstwem. A głównie wtedy, kiedy jest źle. Widocznie jest dobrze... 

(r), S

W uroczystościach udział wzięli rybniccy parlamentarzyści oraz radni.          

Przedstawiciele władz miasta pod pomnikiem Jana Pawła II.                          Zdj.: r

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

Podwaliny  
nowoczesnego państwa...



W drugiej dekadzie maja br. w rejonie 
pompowni PC–5 przy ul. Działkowców miało 
miejsce symboliczne, uroczyste zakończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy 
Chwałowice. Wśród zaproszonych przez prezy-
denta Adama Fudalego oraz wykonawcę, firmę 
Skanska S.A. gości byli m.in. senator Tadeusz 
Gruszka, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego Adam Zdziebło, prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Gabriela Lenartowicz, 
Janusz Koper – do niedawna szef Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
b. pełnomocnik prezydenta Rybnika ds. reali-
zacji projektu kanalizacji, proboszcz parafii św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus ks. Teodor Suchoń, 
gospodarze gmin objętych projektem, rybniccy 
radni i dzielnicowi samorządowcy, projektanci 
sieci i koordynujący prace przedstawiciele 
Inżyniera Kontraktu oraz Biura Realizacji Pro-
jektu z aktualnym pełnomocnikiem Andrzejem 
Bartelą oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. Słowem – wszyscy w realizację 
zadania zaangażowani, a przynajmniej zain-
teresowani postępami w budowie rybnickiej 
sieci kanalizacyjnej. Podsumowując ten etap 
realizacji projektu, prezydent A. Fudali wy-
jątkowo wysoko ocenił jakość robót wykony-
wanych przez firmę Skanska i wzorcową z nią 
współpracę. Wyrazem uznania było wręczenie 
Maciejowi Karwackiemu, dyrektorowi krakow-
skiego oddziału Budownictwa Hydroinżynieryj-
nego firmy Skanska statuetki przedstawiającej 
budynek rybnickiego magistratu, a w zamian 
prezydent otrzymało „klucz” do inwestycji. 
W uroczystości wziął również udział dyrektor 
dywizji inżynieryj-
nej firmy Skanska 
Marcin Stypa.

Podobnie wysoko 
współpracę z wyko-
nawcą ocenił wice-
przewodniczący RM 
i  przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy 
Chwałowice Andrzej 
Wojaczek, podkreśla-
jąc gotowość firmy do 
bieżącego rozwiązy-
wania wszystkich pro-
blemów, związanych 
np. z koniecznością 
wejścia na posesje 
mieszkańców dzielni-
cy. Radny mówił też 
z satysfakcją o wspar-
ciu finansowym przez 
firmę Skanska wielu 
miejskich placówek 

i przedsięwzięć, co regułą w takich przy-
padkach nie jest. Z kolei przedstawiciel 
firmy dziękował radnemu Wojaczkowi za 
ogromną pomoc w kontaktach wykonawców 
z mieszkańcami i pośredniczeniu w rozwią-
zywaniu problemów. A było ich niemało 
– wykonawcy pracowali w trudnym, objętym 
szkodami górniczymi terenie, napotykając 
na każdym kroku na nieistniejącą na mapach 
infrastrukturę. Pokonywanie tych trudności 
bez większych konfliktów również świadczy 
o dobrym przygotowaniu firmy.

W sumie w ciągu 18 miesięcy powstało 
w Chwałowicach prawie 30 km kanalizacji i 4 
przepompownie, odtworzono też kilkadziesiąt 
km kw. nawierzchni dróg. Kontrakt został 
rozliczony na kwotę netto 7,9 mln euro, w tym 
4,6 mln euro pozyskano z Funduszu Spójności. 
Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do 
kanalizacji 195 nowych posesji oraz przepięcie 
do powstałej sieci 492 posesji, z których ścieki 
były dotychczas odprowadzane do lokalnej 
oczyszczalni ścieków w Chwałowicach, która 
ulegnie likwidacji. Nowa kanalizacja zostanie 
przekazana do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. 
w Rybniku. W kwietniu koniec prac „odtrą-
biono” w gminie Gaszowice, w której dzięki 
międzygminnemu porozumieniu z Rybnikiem 
i unijnym pieniądzom powstało prawie 40 km  
kanalizacji i 2 przepompownie. Do budowa-
nej od listopada 2006 r. sieci planowane jest 
podłączenie się ponad 780 posesji. Kilka dni 
temu oficjalnie zakończono również budowę 
15–kilometrowej sieci w Jejkowicach, drugiej 
gminie, którą projekt obejmuje. 

••• 

Rozpoczęła się już realizacja odrębnego, 
składającego się z pięciu zadań, projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w mieście Rybnik”, który jest uzupełnieniem 
dotychczas prowadzonych robót.

Dotyczący głównie Śródmieścia projekt rów-
nież ubiega się o unijne dofinansowanie z Fundu-
szu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Niedawno miasto 
podpisało umowę na Inżyniera Kontraktu dla 
tego projektu, którym, w wyniku przetargu, zo-
stała francuska firma SAFEGE. Ta renomowana 
firma, obecna jest na światowym rynku ochrony 
środowiska od 80 lat w ogóle, a od 16 w Polsce. 
Umowa opiewa na kwotę 2.406.755 zł brutto, 
a zadania Inżyniera Kontraktu są niebagatelne: 
zapewnienie prawidłowego wykonania wszystkich 
prac objętych kontraktami i uzyskanie zaplanowa-
nych efektów użytkowych oraz finansowych, przy 
zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska 
w trakcie budowy i eksploatacji. Inżynier Kon-
traktu winien zagwarantować również efektywną 
kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmio-
tem zamówienia, harmonogramami realizacji, 
a także zapewnić dyscyplinę wydatkowania środ-
ków finansowych oraz jakość robót. Wyłoniona 
firma pełni też rolę inspektora nadzoru inwestor-
skiego, koordynatora czynności inspektorów nad-
zoru inwestorskiego i jest asystą techniczną dla 
Biura Realizacji Projektu.                                 (r)

W ramach projektu „Budowa systemu 
kanalizacji sanitarnej w Rybniku” powstanie 
ponad 540 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 
przepompowni ścieków. Projekt swoim zasię-
giem obejmuje 17 dzielnic Rybnika oraz dwie 
sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice. Koszt 
całej inwestycji wyniesie ponad 127 mln euro, 
a na jej realizację Rybnik pozyskał ponad 71 
mln euro dofinansowania z UE. Do tej pory 
zrealizowano już 470 km sieci, co stanowi 
85% wszystkich robót. Budowę zakończono 
w Kamieniu, Golejowie, Zamysłowie, Po-
pielowie, Radziejowie, Niewiadomiu Gór-
nym–Buzowicach i Chwałowicach oraz gmi-
nach Gaszowice i Jejkowice. Roboty trwają 
w Niedobczycach, Niewiadomiu, Paruszow-
cu–Piaskach, Rybnickiej Kuźni, Ochojcu, 
Orzepowicach, Zebrzydowicach i Meksyku, 
a także w Gotatowicach, Ligocie–Ligockiej Kuźni 
i Boguszowicach. Termin ukończenia ostatnich 
robót upływa najdalej z końcem 2009 roku.

W imieniu miasta umowę 
podpisał prezydent Adam 
Fudali, a konsultanta re-
prezentował Mieczysław 
Iciachowski – dyrektor 
SAFEGE S.A. Na zdj. 
również Marek Chrószcz 
z Biura Realizacji Pro-
jektu i pełnomocnik pre-
zydenta Andrzej Bartela.

Zdj.: r

Kanalizacja wciąż priorytetem
W wielu dzielnicach trwają intensywne prace kanalizacyjne, w innych już się 

zakończyły. Budowa kanalizacji jest wciąż najważniejszą inwestycją w mieście.  
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Symboliczną wstęgę przed pompownią PC–5 przecięli przed-
stawiciele władz miasta, dzielnicy oraz wykonawców.               

Zdjęcia: r



Cóż może być bliższe miastu mającemu 
rybę w herbie niż woda? To skojarzenie 
oczywiście nieco „naciągane” na użytek 
jubileuszu, bo bez wody nie ma życia 
nie tylko w Rybniku, ale nigdzie na 
świecie... 

Potwierdzono to niezbicie na obchodach 
jubileuszu 100–lecia powstania w Rybniku 
pierwszej nowoczesnej sieci wodociągowej oraz 
40–lecia firmy, która dziś funkcjonuje pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
i jest spółka miejską. W różnych systemach 
politycznych, w różnych strukturach organi-
zacyjnych i pod różnymi nazwami miała jedno 
zadanie – zaopatrzyć miasto i jego mieszkańców 
w wodę,  a wraz z rozwojem sieci kanalizacyjnej 
– odebrać ścieki. 

Jubileuszowa uroczystość w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej miała formę konferencji naukowej 
pod nazwą „Innowacyjny rozwój wodociągów: 
100 lat historii, 40 lat firmy”. Nie zabrakło na niej 
tradycyjnych elementów jubileuszu: podziękowań 
dla pracowników, którzy odebrali przyznane przez 
Prezydenta RP medale za długoletnią służbę 
(złote: Tadeusz Antończyk, Jerzy Masarczyk, 
Monika Płaczko i Henryk Urla; srebrne: Stefania 
Markowicz, Piotr Pukowiec i Mariusz Schwan) 
oraz listy gratulacyjne wręczone przez prezydenta 
Rybnika (Janusz Karwot, Eugeniusz Skrzypiec, Ja-
dwiga Gajda, Marian Zniszczoł, Tadeusz Kempny, 
Janusz Górecki, Danuta Możdżeń), a także oko-
licznościowych wystąpień. Prezes PWiK Janusz 
Karwot witając gości zwrócił uwagę na wodę jako 
problem cywilizacyjny i najważniejsze medium da-
jące życie. Nawiązując do realizowanej aktualnie 
inwestycji kanalizacyjnej, prezydent Adam Fudali 
przypomniał, że wybudowaną siecią zarządzać bę-
dzie PWiK, co jest dla firmy nie lada wyzwaniem. 
Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk przedsta-
wił swoją interpretację pojęcia innowacja: — (...) to 
racjonalne myślenie, nowoczesne 
zarządzanie i jakość, a jakość na 
Śląsku to rzetelna robota i uczci-
wość. A to nie jest możliwe bez 
ludzi... I takim ludziom gratuluję 
i takich życzę.

Czy rury, przyłącza, studzien-
ki, hydranty, wieże ciśnień 
i zbiorniki wodne mogą być 
fascynującym tematem? Mogą, 

pod warunkiem, że są zabytkowe i przeszły do 
historii. A o takich w swoim wykładzie mówił 
dyrektor Muzeum Bogdan Kloch, który wraz 
z Dawidem Kellerem jest autorem przygotowa-
nej na jubileusz monografii „Wodociągi i kana-
lizacja w Rybniku. Zarys dziejów”. Ta starannie 
wydana publikacja zawiera możliwie kompletną 
historię zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w Rybniku na przestrzeni dziejów. Naj-
starsze dowody na świadome działania związane 
z ukierunkowaniem wody dla potrzeb ludzi 
pochodzą sprzed 700 lat, a całkiem niedawno, 
w czasie remontu Placu Wolności, znaleziono 
tam drewniane rury. Jednak początki nowocze-
snej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyj-
nej datuje się na połowę XIX wieku. Pierwsze 
działania na rzecz budowy sieci wodociągowej 
nastąpiły w 1902 roku, a realizacje głównych 
ciągów zakończono sześć lat później, sieć była 
jednak rozwojowa... By przekonać się jak piękna 
mogła być architektura przemysłowa tamtych 
czasów, wystarczy przejść się 
na ul. Świerklańską, gdzie 
podziwiać można stylowy 
zbiornik wodny z 1905 r., 
z rybnickim herbem. Prele-
gent podkreślił wyjątkową 
precyzję zachowanej do dziś 
dokumentacji technicznej 
oraz fakt, że najlepszą mapę 
Rybnika z początków XX 
wieku zawdzięczamy bu-
downiczym wodociągów.

Monografia zawiera rów-
nież współczesną historię fir-
my aż do ostatnich sukcesów 
w postaci certyfikatów jako-
ści i nagród honorujących 
wdrażanie nowoczesnych 
systemów zarządzania. 

O PWiK w ostatnich latach mówi się bardzo 
dużo, głównie w kontekście jej udziału w re-
alizacji, a później eksploatacji budowanej sieci 
kanalizacyjnej. Ale równie głośno – w momencie 
dorocznych zmian opłat za dostarczanie wody 
i odbiór ścieków. Wokół ceny wody (w tym 
roku niezmienionej), pojawia się zawsze wiele 
kontrowersji, na ogół bowiem opinia publiczna 
z trudem akceptuje podwyżki. Na cenę wody 
składa się wiele elementów, a jednym z nich są 

straty wody „na sieci”. Przed-
siębiorstwo robi wiele, by je 
zminimalizować i to z dobrym 
skutkiem – w latach 2003–2008 
udało się zredukować straty 
z 27 do 15%. W dzisiejszych 
czasach również do takich 

działań trzeba podchodzić naukowo, co wyka-
zały dalsze wystąpienia. PWiK współpracuje 
ze środowiskiem naukowym Politechniki Śl.  
w sferze wprowadzania innowacyjności w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem, o czym mówił 
prof. Jan Kaźmierczak z Wydziału Organizacji 
i Zarządzania. Firma jest również żywo zainte-
resowana wdrażaniem najnowszych osiągnięć 
naukowych związanych z monitorowaniem sieci 
wodociągowo–kanalizacyjnej. Zajmujący się 
m.in. inteligentnymi systemami informacyjnymi 
prof. Wojciech Moczulski z Wydziału Mecha-
nicznego Technologicznego przedstawił badania, 
prowadzone m.in. w dzielnicy Kamień, nad 
systemem szybkiej identyfikacji uszkodzeń sieci, 
co w rezultacie ma doprowadzić do zminimali-
zowania strat wody. Marzeniem naukowców, jak 
i zarządzających firmami wodociągowo–kanali-
zacyjnymi jest stworzenie „inteligentnej” sieci 
wodociągowej tak, by ekipy remontowe nie tylko 
docierały do awarii jak najszybciej i ją usuwały, 

ale by można ją było uprzedzić. Prowadzone 
badania są pierwszym krokiem do stworzenia 
takiego systemu. O praktycznym wykorzystaniu 
badań naukowców „tu i teraz” mówił prezes 
J. Karwot. Konferencję zakończył interesujący 
wykład prof. Konrada Szafnickiego z Państwowej 
Wyższej Szkoły Górniczej we francuskim Saint–
–Etienne. Uświadomił on słuchaczom nie tylko 
funkcję cywilizacyjną wody, ale i fakt, że bywa 
ona również narzędziem nacisku politycznego 
w regionach świata, gdzie jest dobrem deficyto-
wym. Minimalna, dzienna ilość wody na 1 osobę, 
to 5,5 l, ale w krajach cywilizowanych zużywa jej 
się i 100–krotnie więcej (np. USA). Od 30–40% 
dziennego zużycia przypada na WC, co wydaje się 
wyjątkowym marnotrawstwem... Prof. Szafnicki 
wykazał również, że im woda tańsza i łatwiej 
dostępna, tym więcej jej zużywamy. Ekolodzy 
i hydrolodzy alarmują, by tworzyć technologie 

100 lat wodociągów, 40 lat firmy  

Historia i innowacyjność

c.d. na stronie 22

Zbiornik wod-
ny z 1905 r. na 
ul. Świerklań-
skiej – akwa-
rela autorstwa 
Krzysztofa Du-
blewskiego zdo-
biąca okładkę 
jubileuszowego 
wydawnictwa. 

Medalami za długoletnią służbę pracowników PWiK udekorował Wojewoda 
Śląski Zygmunt Łukaszczyk, a towarzyszył mu prezydent Adam Fudali. Zdj.: r

Interesująco o kwestiach związa-
nych z wodą mówił prof. Konrad 
Szafnicki z Państwowej Wyższej 
Szkoły Górniczej we francuskim 
Saint–Etienne. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 17



Rettig Heating – 15 lat w Polsce

Dzielą się ciepłem...
Firma Rettig Heating była jednym 

z pierwszych zwiastunów „nowego” na 
obszarze podupadającej Huty „Silesia” 
w Paruszowcu–Piaskach, w poprzedniej 
epoce kwitnącej, przemysłowej dzielnicy 
Rybnika. Dziś rozwój tego zakładu, a także 
lokalizacja w tym miejscu innych dużych 
firm oraz miejskie inwestycje dają nadzieję, 
że Paruszowiec–Piaski najgorsze problemy 
społeczne związane z przemianami 
ustrojowymi i restrukturyzacją przemysłu 
ma już za sobą.

Na uroczystym jubileuszowym spotkaniu 
dyrektor generalny firmy Franciszek Plaskura 
przedstawił współpracownikom „ze świata” 
historię siedziby firmy i jej dynamiczny rozwój, 
a dyrektor marki „Purmo” Tomasz Tarabura 
– osiągnięcia i plany. To, co dzieje się w zakła-
dzie, jest ważne również dla dzielnicy i miasta. 

Firma przejęła i zrewitalizowała dobrych kilka 
hektarów gruntu i starych obiektów,  uporząd-
kowała otoczenie, zmodernizowała stare hale, 
wybudowała nowe, w tym oddaną niedawno do 
użytku o  powierzchni 10 tys. m kw., generując 
nowe miejsca pracy i działa. 

Zakład jest dobrze osadzony w dzielnicy 
i podejmuje działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Andrzej Oświecimski mówi 
o dobrych kontaktach dzielnico-
wych samorządowców z firmą, 
która od lat wspiera lokalne 
przedsięwzięcia. — Możemy za-
wsze liczyć na finansowe wsparcie 
– czy to z okazji dzielnicowych 
festynów w maju i lipcu czy in-
nych okolicznościowych spotkań 
organizowanych przez RD. Firma 
udostępniła nieodpłatnie swój 
teren na parking dla przychodni 

Pro–Vita i już mamy deklarację wyposażenia 
w grzejniki budowanego przedszkola. Jeśli chodzi 
o przedsięwzięcia dotyczące zagospodarowania 
obszaru po hucie, Rettig Heating współpracuje 
z innymi dużymi firmami tu funkcjonującymi 
jak Tenneco czy Pam–Trans. O ich wspólnych 
planach Rada Dzielnicy jest systematycznie 
informowana. A dodać trzeba płynące stąd 
do miejskiej kasy podatki i zatrudnienie dla 
mieszkańców dzielnicy. — Wpływ firmy na pozy-
tywne zmiany w dzielnicy jest nie do przecenienia 
— uważa A. Oświecimski. Przy okazji majowe-
go festynu podziękował on firmie za współpracę 
i złożył gratulacje z okazji jubileuszu. — Mamy 
za co dziękować... — podsumował. 

Grzejniki Purmo trafiły jako darowizna na 
Ukrainę, do odzyskanego i remontowanego 
kościoła w Platenicach. Przedsięwzięcie to 
wspiera Stowarzyszenie Współpracy Mię-

dzynarodowej 
Rybnik – Eu-
ropa, a bez-
p o ś r e d n i o 
zaangażowany 
w nie Wiesław 
Sojka mówi 
o otwartości 
i  ż y c z l i w o -
ści dyrektora 
Fr. Plaskury 
na potrzeby 
t a m t e j s z e j 
s p o ł e c z n o -
ści. Transport 
z grzejnikami 
pojedzie też 
do wsi Mitulin, 
gdzie zostaną 

one zamontowane w domu parafialnym. Firma 
co roku przekazuje środki finansowe na nagro-
dy dla organizowanego przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji  uczestników listopadowego 
Biegu Niepodległości oraz obozu dla dzieci 
z biednych rybnickich rodzin na Mazurach. 
Systematycznie wspiera też Zespół Szkół 
Wyższych kwotą 20 tys. dolarów rocznie. 

Ale to tylko przykłady działań na rzecz 
przedsięwzięć społecznych i kulturalnych, bo 
firma nie odmawia roli sponsora i mecenasa, 
jeśli tylko argumenty są przekonujące, a spra-
wa godna wsparcia.     

Dziś nowoczesna firma Rettig Heating 
ma niewiele wspólnego ze starą Hutą 
„Silesia”, ale nie możemy zapomnieć, że 
powstała w oparciu o jej bazę materialną, 
przejmując także tradycję i dziedzictwo swojej 
poprzedniczki. Z okazji jubileuszu życzymy, by 
wpisała się tak mocno w pejzaż dzielnicy, jak 
kiedyś Huta „Silesia”.                                    (r)

Produkty międzynarodowego koncernu 
Rettig Heating pojawiły się w Polsce na przeło-
mie lat ’90 ub. wieku i były sprzedawane przez 
firmę TKM z Warszawy. Dzięki znakomitej 
jakości, grzejniki Purmo szybko zyskały uznanie, 
a sukces rynkowy był impulsem do założenia 
firmy handlowej Rettig Polska i podjęcia decyzji 
o uruchomieniu produkcji grzejników Purmo 
w Polsce. Wybór padł na rybnicką Hutę „Sile-
sia”, która w styczniu 1993 r., po uzyskaniu zgo-
dy Ministerstwa Przekształceń Własnościowych 
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podpisała 
z Rettig Heating umowę o powołaniu spółki 
joint venture pod nazwą Newco Silesia. Za-
daniem spółki miała być produkcja grzejników 
płytowych. 1 marca 1993 roku firma Newco 
Silesia rozpoczęła działalność, zatrudniając 67 
pracowników i dysponując dwiema 17–letnimi 
liniami produkcyjnymi firmy Schlatter oraz 
malarnią proszkową. W drugiej połowie roku 
Rettig Heating odkupił udziały Huty Silesia, zy-
skując 100% udziałów w spółce, która zmieniła 
nazwę na Rettig Heating Sp. z o.o. Już na samym 
początku swojej działalności fabryka w Rybniku, 
jako pierwsza w Polsce, wdrożyła europejski 
system kontroli jakości ISO 9002. W 1996 roku 
powstało biuro handlowe i magazyn w War-
szawie. Obecnie rybnicka fabryka dysponuje 
czterema liniami zgrzewania, dwiema liniami 
malarskimi oraz dwiema liniami pakowania 
o zdolności produkcyjnej 2,6 mln sztuk rocznie. 
Produkuje się w niej najpopularniejsze grzejniki 
płytowe, a od 2002 roku także izolację Rolljet 
do ogrzewania podłogowego. Firma zatrudnia 
dziś 408 osób.

W Polsce nazwa Purmo szybko stała się sy-
nonimem grzejnika płytowego. Importowane 
z innych fabryk koncernu grzejniki łazienkowe 
i dekoracyjne cieszą się również uznaniem 
klientów. Od 1998 roku Rettig Heating oferuje 
też wodne ogrzewanie podłogowe Purmo. 
Zgodnie z założeniem strategii Warm Society, 
grzejnik jest już nie tylko urządzeniem, które 
dostarcza ciepło do pomieszczenia, ale staje się 
elementem wystroju wnętrza.

W ciągu 15 lat rybnicki zakład stał się strate-
gicznym w skali macierzystego koncernu Rettig 
ICC Group, eksportując wyroby do wielu kra-
jów świata. Ok. 60% produkcji trafia na rynki 
zagraniczne, polski oddział wypracowuje 20 
procent obrotów koncernu. 

Nowa hala produkcyjna. 

Historię i rozwój firmy zaprezentował dyrektor Franciszek Plaskura; miasto na spotkaniu 
reprezentowała wiceprezydent Ewa Ryszka.                                                           Zdjęcia: r
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Dr Urszula Swadźba z UŚl. mówiła m.in. o systemie wartości rybniczan.
 Zdj.: d

Mieszkanki Rybnika to kobiety kreatywne i nastawione na 
rozwój – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego.
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— Mieszkanki Rybnika to kobiety kreatywne 
i nastawione na rozwój. To grupa, której 
nie można stracić, a należy odpowiednio 
„zagospodarować” — mówiła Urszula 
Swadźba z Uniwersytetu Śląskiego, 
podczas konferencji zorganizowanej na 
terenie Zespołu Szkół Wyższych. Wnioski 
przedstawione przez U. Swadźbę to jedynie 
część z wyników badań, jakie naukowcy 
trzech największych śląskich uczelni 
przeprowadzili w naszym mieście. 

Konferencję poświęconą społecznym kon-
sekwencjom restrukturyzacji naszego regionu, 
który przez lata funkcjonował pod nazwą Ryb-
nickiego Okręgu Węglowego, zorganizowała 
Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna 
i Uniwersytet Śląski przy wsparciu Urzędu 
Miasta i Fundacji Ekologicznej Ekoterm Silesia. 
Spotkanie było próbą odpowiedzi na pytania 
o przyszłość regionu, którego gospodarka  
w krótkim czasie uległa radykalniej zmianie. 
— Region rybnicki tradycyjnie traktowany był 
jako „miniatura” skupionego wokół Katowic 
Górnośląskiego Okręgu Węglowego. Jednak ze 
względu choćby na odmienność pochodzenia 

starszej i nowszej części regionu oraz jego nad-
graniczne położenie, pojawiają się tu problemy 
charakterystyczne tylko dla tego terenu — mówią 
organizatorzy sympozjum. 

Podejmowane na konferencji zagadnienia 
dotyczące restrukturyzacji prezentowane były 
szeroko, bo obok spraw społecznych, w refera-
tach poruszane były kwestie ekonomiczne, a na-
wet techniczne. Dla socjologów, którzy dopiero 
wkraczają na teren Rybnika i miast ościennych, 
nasz regionu staje się niezwykle cennym polem 
badań. — To region, który nie stanowi monolitu. 
„Nowa” i „stara” część znacząco różnią się od 
siebie. Charakterystyczną pierwotną zabudową 
„starego” ROW–u są osiedla „familoków”, 
„nowego” – blokowiska z epoki realnego socja-
lizmu. Rdzenni mieszkańcy żyją obok ludności 
napływowej, a to rodzi określone konsekwencje 

— mówił Jarosław Mikołajec z Politechniki 
Śląskiej. Restrukturyzacja „starej” części nasze-
go regionu rozpoczęła się z trzydziestoletnim 
opóźnieniem w stosunku do restrukturyzacji 
podobnych rejonów w zachodniej Europie. 
Kiedy na zachodzie kontynentu przebudowa 
okręgów górniczych była już zaawansowana, 
„nowy” ROW zaczynał się dopiero kształto-
wać. Dopiero upadek „realnego socjalizmu” 
postawił przed całym regionem nowe wyzwania 
związane z możliwościami, ale również z niebez-

pieczeństwami, jakie niosą za sobą tego typu 
przemiany. Szansą, ale i zagrożeniem będzie 
z pewnością budowana obecnie autostrada 
A1, która wyznaczy granicę obu części okręgu. 
Po jego zachodniej stronie pozostaną Rybnik, 
Wodzisław i inne miasta „starego” ROW–u, 
po stronie wschodniej Jastrzębie Zdrój i Żory. 
— Tak duże przedsięwzięcie komunikacyjne 
 z pewnością nie pozostanie bez wpływu na bliższe 
i dalsze otoczenie, dlatego kwestia oddziaływania 
autostrady na obie części restrukturyzującego się 
regionu będzie interesującym problemem badaw-
czym — dodaje J. Mikołajec.

Ciekawe okazały się wyniki badań zespołu na-
ukowców UŚl., przeprowadzonych 
w Rybniku w 2006 r. Socjologowie 
poddali analizie system wartości, 
poziom i styl życia, sytuację mate-
rialną oraz aktywność obywatelską 
rybniczan. Wizerunek mieszkańców 
Rybnika, jaki wyłonił się z przepro-
wadzonych analiz jest niezwykle 
interesujący. To przede wszystkim 
obraz społeczności, dla której reli-
gia uznawana jest za wartość nad-
rzędną, choć w dużej części dającej 
przyzwolenie na aborcję, eutanazję 
czy rozwody, a więc zjawiska nie 
popierane przez kościół. Rybni-
czanie deklarują przywiązanie do 
rodziny, choć jej tradycyjny, śląski 

model ulega zmianie. — Podział obowiązków 
tak charakterystyczny sprzed transformacji zaciera 
się. Jednak należy zaznaczyć, że kobiecie o wiele 
łatwiej o dostęp do nowych zadań tradycyjnie na-
leżących do mężczyzn, niż do przerzucania części 
tradycyjnych obowiązków kobiecych na barki 
mężczyzny — przyznaje Aleksandra Kisiel z UŚl. 
Okazuje się, że mężczyźni nie są zainteresowani 
równie mocno jak kobiety zrównaniem relacji 
pomiędzy płciami. Co więcej, to kobiety częściej 
wybierają aspekty pracy związane z kreatywno-
ścią, samorealizacją i relacjami społecznymi. 
Ten trend dotyczy głównie rybniczanek młodych  
i wykształconych. 

Socjologowie poszukiwali odpowiedzi na py-
tanie o sposób, w jaki mieszkańcy naszego mia-
sta korzystają z możliwości uzyskanych dzięki 
transformacji systemu. Wyniki badań przedsta-

wionych przez Agatę Zygmunt z UŚl. pokazują 
wyraźnie, że w życiu rybniczan polityka odgrywa 
marginalną rolę, co bezpośrednio wpływa na 
udział (niski) w wyborach samorządowych.  
I choć większość z nich deklaruje zadowolenie 
z zamieszkiwania w Rybniku, panujących tu 
warunków życia i patrzy optymistycznie na 
przyszłość miasta (o zaprezentowanych na kon-
ferencji wynikach badań Tomasza Nawrockiego 
z UŚl. pisaliśmy w marcowym wydaniu „GR”), 
to już w stosunku do władz samorządowych, 
które przecież miastem zarządzają, rybniczanie 
nie są aż tak tolerancyjni. Niska frekwencja  
w wyborach samorządowych i ograniczone 
zaufanie do władz lokalnych świadczą o wciąż 
słabej pozycji instytucji powoływanych w wybo-
rach. — Przypadek Rybnika wydaje się być szcze-
gólnie ciekawy, ponieważ – niejako wbrew temu,  
co deklarują badani – jest miastem, które dynamicz-
nie się rozwija i jest dobrze zarządzane — mówi  
A. Zygmunt. Skąd więc ten rozdźwięk w ocenach 
miasta i jego władz? — To m.in. wpływ nastrojów 
społecznych i klimatu, jaki otacza polską sceną 
polityczną. Być może również brak negatywnego 
punktu odniesienia – przykładu miasta, gdzie 
władze lokalne funkcjonują mniej efektywnie. 
To sprawia, że rybniczanie surowo oceniają rządy 
prezydenta i Rady Miasta, a przede wszystkim sa-
morządu lokalnego i deklarują niewielki szacunek 
dla tych instytucji — dodaje A. Zygmunt. 

Konferencja na Kampusie była wstępem do 
dalszych badań restrukturyzującego się regionu 
rybnickiego. — Mamy nadzieję, że to seminarium 
przyczyni się do koordynacji i dalszego rozwoju 
badań nad społeczeństwem i gospodarką tego 
dynamicznie zmieniającego się okręgu — pod-
sumowują organizatorzy.

(D)

Miasto zmian



Konkursy, zabawy, wystąpienia grup muzycznych i teatralnych oraz 
smaczny posiłek na świeżym powietrzu – tak niepełnosprawni świętowali 
swój dzień. Organizatorzy pikniku, czyli członkowie rybnickiego koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
oraz wspierający ich pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i wolon-
tariusze zaprosili do uczestnictwa w zabawie wychowanków rybnickich 
instytucji opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.  

 Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu 
Pomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo, uczniowie szkół specjal-
nych, a także ich rodziny i przyjaciele przez kilka godzin oklaskiwali wy-
stępy artystów, którzy specjalnie dla nich przygotowali barwny program. 
A że impreza miała charakter integracyjny, na scenie pojawiły się również 
osoby niepełnosprawne, które jak zawsze z dużym zaangażowaniem 
prezentowały swe umiejętności. — To doskonały sposób na pokazanie, 
że ludzie niepełnosprawni są w swoich pragnieniach i talentach podobni do 
ludzi zdrowych. Chcemy, by każdy zdrowy nauczył się szanować drugiego 
człowieka, któremu z powodu niepełnosprawności jest w życiu trudniej 
— mówi Danuta Reclik, kierownik WTZ 1, którego podopieczni przygo-
towali przedstawienie: „W każdym porcie zawsze ktoś na nas czeka”.

Dzień Godności ma przypomnieć, że osoby niepełnosprawne są wśród 
nas. Mają te same prawa i potrzeby, za to więcej trudności, z którymi 

muszą się borykać. Tych ostatnich codzienność przysparza im naprawdę 
sporo, bo jeśli do ograniczenia ruchowego dochodzi jeszcze niepeł-
nosprawność intelektualna, wsparcie i pomoc osób zdrowych stają się 
niezbędne. Wysiłek wart zachodu, bo chyba nikt inny nie potrafi okazać 
większej wdzięczności: — Powinniśmy uczyć się od niepełnosprawnych, 
ponieważ oni potrafią cieszyć się codziennością, drobiazgami i sprawami, 
które nam, zdrowym, wydają się czymś naturalnym — dodaje dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Halina Opalkowska.  

Nim jednak zabawa na Rynku rozpoczęła się na dobre, uczestnicy „Dnia 
Godności...” zgromadzili się w kościele ojców misjonarzy. Podczas mszy 
św. pod przewodnictwem proboszcza parafii o. Konrada Duka niepełno-
sprawni odczytywali fragmenty Biblii, po czym w barwnym korowodzie 
przemaszerowali na centralny plac miasta. Tu czekało na nich sporo 
gości, wśród których obecni byli m.in. prezydent Adam Fudali, radni, 
przedstawiciele sponsorów oraz wszyscy ci, którzy na co dzień wspierają 
działania integracyjne. Nie zawiodła pogoda i rodzice, którzy jak co 
roku przygotowali pyszne wypieki oraz rybniczanie, którzy spoglądali na 
świętujących z życzliwym zainteresowaniem. 

(D) 

Z okazji przypadającego w maju „Dnia Stra-
żaka”, na rybnickim Rynku odbył się uroczysty 
apel, będący okazją do wyróżnienia i wręczenia 
awansów najlepszym i najbardziej oddanym 
służbie strażakom. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych miast  
i gmin powiatu rybnickiego, szefowie służb 
mundurowych, a także reprezentanci firm i insty-
tucji, które od lat wspierają rybnickich strażaków  
w realizacji ich zadań. Goście odpowiedzieli na 
apel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej Erwina Jaworudzkiego i zamiast kwiatów 
przynieśli pluszowe misie, które wręczane będą 
dzieciom będącym świadkami lub uczestnikami 
traumatycznych przeżyć w czasie pożarów lub 
wypadków drogowych. 

Witając zgromadzonych na Rynku, komendant 
powrócił do źródeł – wywodzącej się z XV–wiecz-
nej tradycji „porządków ogniowych”, ochrony 
przeciwpożarowej. Tymczasem dzisiejsza Straż 
Pożarna to nowoczesna formacja, która obok za-
dań związanych z bezpieczeństwem pożarowym 
przyjmuje na siebie sprawy z zakresu ratownictwa 

nie związanego z poża-
rami, służy radą i upo-
wszechnia prawidłowe 
wzorce zachowania. E. Jaworudzki wspomniał  
o trudach codziennej służby i konieczności posze-
rzenia struktur Krajowego Systemu Ratowniczo–
–Gaśniczego, w funkcjonowanie którego, obok 
Ochotniczych Straży Pożarnych, zaangażowane 
zostałyby inne społeczne organizacje ratownicze: 
— Jedność czasu, miejsca i akcji to nie tylko kanon 
tragedii greckiej, ale również zasada, jaką powinna 
cechować się organizacja służb ratowniczych. 
Dla nich jedność czasu to szybkość reagowania, 
jedność miejsca to jasno zdefiniowany obszar, 
zaś jedność akcji to wspólne i skoordynowane 
postępowanie — mówił komendant. Gratulacje 
oraz słowa uznania przekazał również obecny 
na uroczystości prezydent Adam Fudali, który 
dziękując strażakom za ofiarną służbę życzył 
nieustającej opieki św. Floriana. Jak co roku, 
świąteczne spotkanie było okazją do wręczenia 
najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom Straży 
Pożarnej wyróżnień oraz awansów na wyższe 

stopnie służbowe. Wśród kilkunastu uhonoro-
wanych znaleźli się Sławomir Blacha, Andrzej 
Duda oraz Marek Grzyb, którym Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 
odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpoża-
rowej” oraz dwie kobiety – Katarzyna Raszka  
i Gabriela Kubiak, które awansowały na stopień 
ogniomistrza. 

W trakcie uroczystości, w Muzeum otwarte 
zostały dwie wystawy: „Pożarnictwo w Rybniku 
w dokumencie i fotografii” oraz „W świecie mo-
deli strażackich – wystawa techniki pożarniczej  
w miniaturze”. — Te wystawy, choć skromne, mają 
przypomnieć historię i przybliżyć codzienność straży 
pożarnej. Już dzisiaj udało nam się zebrać sporo 
ciekawych dokumentów i fotografii, ale jest to przy-
gotowanie do większej ekspozycji, jaką chcielibyśmy 
zorganizować za dwa lata, przy okazji jubileuszu 
pożarnictwa w Rybniku — mówi dyrektor Muzeum 
Bogdan Kloch.                                                   (D) 

Strażacy świętowali

Jedność czasu, miejsca i akcji

Walczą z pożarami, usuwają skutki klęsk żywiołowych, 
udzielają pomocy poszkodowanym w wypadkach, poszukują 
ofiar katastrof budowlanych. To tylko część z zadań, jakich 
na co dzień podejmują się funkcjonariusze formacji, która od 
lat cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Strażacy, bo 
o nich mowa, obchodzili swoje święto.

Dla osoby niepełnosprawnej godność jest sprawą 
pierwszorzędną – to możliwość nauki, pracy, bycia 
dostrzeganym i potrzebnym. Dlatego od wielu lat  
w całej Polsce organizowany jest Dzień Godności Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną. W Rybniku impreza 
przygotowana została już po raz dziesiąty. Wszystko po to, by 
przełamywać izolację osób niepełnosprawnych i integrować 
ze środowiskiem, w którym żyją.

Z uśmiechem i godnością
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Podczas uroczystego apelu, wyróżniono i wręczono awanse najlepszym strażakom. 
Zdj.: d

W tym roku, swój dzień niepełnosprawni świętowali na Rynku.                         Zdj.: d



Te ogólne tendencje mają również odbicie 
w Rybniku, gdzie bezrobocie na koniec marca 
wyniosło nieco powyżej 6%, a zarejestrowanych 

było 3.353 osoby (w tym samym okresie 2007 r. 
prawie 5 tys.). W kwietniu br. liczba bezrobot-
nych jeszcze spadła i wyniosła 3.014 osób. Nadal 
największy odsetek wśród bezrobotnych stanowią 
kobiety (w kwietniu 2.228), a także osoby o ni-
skich kwalifikacjach. Dziś jednak działalnością 
i ofertą „pośredniaków” są bardziej zaintereso-
wani przedsiębiorcy poszukujący pracowników 
niż bezrobotni...

Urzędy pracy nadal dysponują dużymi środkami 
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
i wspomaganie przedsiębiorców, którzy zdecydują 
się na przyjęcie zarejestrowanego bezrobotnego. 
W ub. roku Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 
pozyskał na ten cel ok. 10 mln zł, a kwota w tym 
roku będzie jeszcze większa, bo już po pierwszym 
kwartale wynosiła ona ponad 8,9 mln zł. Urzędowi 
zależy, by te pieniądze jak najlepiej wykorzystać, 
dlatego stara się zainteresować swoją ofertą poten-
cjalnych pracodawców, m.in. poprzez bezpośred-
nie z nimi spotkania w Izbie Przemysłowo–Han-
dlowej. Pracownicy rybnickiego PUP przedstawili 
różne formy wsparcia: od bezpłatnych szkoleń na 
indywidualne zapotrzebowanie firmy, poprzez 
staże i przygotowanie zawodowe na konkretne 
stanowisko pracy, prace interwencyjne refundację 
części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS oraz 
składek na ubezpieczenie społeczne aż do zwrotu 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy. Plan prowadzonych przez PUP szkoleń 
grupowych jest bardzo bogaty, zróżnicowany 
i zgodny z oczekiwaniami bezrobotnych: można 
podjąć szkolenie m.in. w zawodzie kierowcy samo-
chodu ciężarowego, autobusu i wózków jezdnio-
wych, operatora sprzętu do robót ziemnych i in. 

podobnych urządzeń, spawacza, kucharza małej 
gastronomii, technologa robót wykończeniowych 
w budownictwie, kasjera handlowego czy bukiecia-

rza, ale również sekretarza–
–asystenta, pracownika ds. 
osobowych czy księgowego. 
Istnieje spore zapotrzebo-
wanie m.in. na brukarzy, 
niestety, zainteresowanie 
szkoleniem w tym zawodzie 
było bardzo niewielkie. Pra-
cownicy PUP szczegółowo 
przedstawili przedsiębior-
com wszystkie instrumenty 
rynku pracy skierowane do 
pracodawców, ale również 
ich obowiązki. 

•   •   •
W związku ze zmiana-

mi na rynku pracy, inny 
charakter miały również 

organizowane już po raz dziewiąty w siedzi-
bie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości Targi Pracy. Organizatorzy 
z Powiatowego Urzędu Pracy nie musieli przeko-
nywać pracodawców do udziału w imprezie będącej 
świetną okazją do znalezienia pracowników.

— Pierwsza edycja giełdy skierowana była tylko 
do absolwentów, trudno było pozyskać praco-
dawców do współpracy, a bezrobotni ustawiali się 
w długich kolejkach przed każdym stanowiskiem, 
by chociaż zostawić CV — mówi dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy Teresa Bierza. Tymczasem 
w tegorocznych Targach Pracy uczestniczyło 
ponad 30 firm. Swoją ofertę przedstawiły również 
urzędy pracy m.in. z Rybnika, Raciborza, Wo-
dzisławia, Żor i Mikołowa, a także Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach, młodzieżowe biura 

pracy oraz instytucje oferujące kursy, szkolenia 
i usługi z zakresu doradztwa zawodowego. Wśród 
proponujących zatrudnienie znalazła się także 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, 
która poszukuje kierowców, operatorów sprzętu 
ciężkiego, a przede wszystkim chętnych do odby-
cia zawodowej służby wojskowej. 

— Rynek pracy w Rybniku i regionie jest nie-
zwykle perspektywiczny — mówi przedstawiciel 
agencji pracy tymczasowej, która już wkrótce 
otworzy swe biuro w naszym mieście. W sumie na 
odwiedzających targi czekało ponad tysiąc ofert 
pracy. Firmy poszukują tokarzy, ślusarzy, spawa-
czy, magazynierów, sprzedawców, operatorów 
sprzętu ciężkiego i linii produkcyjnych, elektryków 
i górników. Brakuje fachowców branży metalowej, 
sprzedawców, kasjerów, przedstawicieli handlo-
wych, kierowców, a nawet maszynistów lokomotyw 
i lakierników samochodów. Od kilku lat odrębną 
kategorię stanowią zawody budowlane. Branża 
wciąż ma się dobrze, a firmy działające w sektorze 
budowlanym od kilku sezonów odczuwają braki 
kadrowe. Najbardziej poszukiwani są murarze, 
tynkarze, instalatorzy sieci c.o. oraz cieśle, ale nie 
brakuje też propozycji dla osób z wykształceniem 
wyższym. W cenie są przede wszystkim absol-
wenci szkół politechnicznych i ekonomicznych 
– inżynierowie różnych specjalności, technolodzy, 
informatycy oraz konstruktorzy. W dalszym ciągu 
w znacznie gorszej sytuacji są absolwenci uniwer-
sytetów. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia 
mają pedagodzy, socjolodzy oraz absolwenci 
marketingu i zarządzania. 

Nowością podczas tegorocznej edycji targów 
była oferta wakacyjnej pracy dla młodzieży. 
— Niestety, liczba tego typu ofert nie jest jeszcze im-
ponująca, mimo ogromnego zapotrzebowania na 
pracę sezonową. Młodzież chce pracować w czasie 
wakacji, ale firmy skarżą się na przepisy prawa, 
które nie ułatwiają im zatrudniania młodych ludzi. 
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ta sytuacja 
ulegnie poprawie — przyznaje T. Bierza, która 
mówi o planach połączenia Targów Pracy z Tar-
gami Przedsiębiorczości i poszukiwaniach nowej 
lokalizacji dla kolejnych edycji imprezy. — Od 
dawna rozważamy zmianę lokalizacji targów, by 

umożliwić wszystkim 
chętnym pracodaw-
com uczestnictwo 
w imprezie — doda-
je T. Bierza. 

Targi Pracy po-
kazały, że pomimo 
spadku stopy bez-
robocia, wciąż sporo 
jest osób, które po-
szukują zatrudnie-
nia lub zamierzają 
zmienić pracę. Być 
może dlatego, że 
coraz więcej pra-
codawców oferuje 
bardziej atrakcyjne 

Na koniec kwietnia br. w Polsce zarejestrowanych było ok. 1,6 mln bezrobotnych, 
co stanowi 10,5% aktywnej zawodowo populacji. To dane krajowe, bo według sta-
tystyk europejskich wykluczających pracujących na czarno, bezrobocie w Polsce 
jest co najmniej o 2% niższe. Paradoksalnie, w tym samym czasie firmy budowlane 
poszukiwały 300 tys. pracowników... Podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw.

Od kwiaciarza do brukarza

c.d. na stronie 22

Jednym z poszukiwanych fachowców jest brukarz...                                    Zdj.: r

Mimo wciąż malejącej stopy bezrobocia, Targi Pracy odwiedziło wielu mieszkańców Rybnika 
i : d
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Zakończyła się realizacja projektu „Odziedzicz pracę” 
w ramach wspólnotowej inicjatywy „Equal”. Miał on osobom 
długotrwale bezrobotnym i ich rodzinom pomóc nie tylko 
w odnalezieniu się na rynku pracy, ale również  w ich dowartościo-
waniu i zaprezentowaniu nieuświadomionych dotąd talentów.   

Efektem pracy uczestników projektu są m.in. fotografie zrobione 
w ramach warsztatów „Przez obiektyw widać więcej”. Część z nich zna-
lazła się w pięknie wydanym albumie, inne wykorzystano w kalendarzu, 
a niedawno ich wystawę zorganizowano w ramach cyklu „Spotkania 
ze sztuką”, których animatorką jest nominowana do tytułu Człowieka 
Roku portalu rybnik.com.pl w dziedzinie kultury Mariola Rodzik–Zie-

miańska. Na wernisaż do księgarni–antykwariatu „Tania książka” przy 
ul. Gliwickiej przyszli zarówno beneficjenci projektu „Odziedzicz pra-
cę”, jak i przedstawiciele środowiska studenckiego oraz inni odbiorcy 
kultury „pozainstytucjonalnej”. Przy muzyce można było obejrzeć 
zdjęcia, a także przejrzeć bogate zbiory książkowe.   

Autorką prezentowanych fotografii była Marzeny Pytel, beneficjent-
ka projektu, uczestnicząca, obok zajęć fotograficznych, w kilku innych 
kursach. Z powodu choroby pani Marzena nie znalazła jeszcze pracy, ale 
ma na przyszłość dosyć sprecyzowane plany. — Fotografowanie zawsze 
mi się podobało, a udział w projekcie sprawił, że mogłam swoje prace 
pokazać publicznie. Niektóre znalazły się również w kalendarzu i albumie. 
Mojego ulubionego zdjęcia – rynkowych gołębi – tu akurat nie ma, ale 
są portrety, rybnickie pejzaże, pokazane tu przez organizatorów wystawy 
w formie zwielokrotnionych kadrów, co nadało im inny wyraz. Chciałabym 
wykorzystać umiejętności zdobyte na kursach w ramach projektu i planuję 
otwarcie własnej firmy – wideorejestracji. Pani Marzenie życzymy realizacji 
zamierzeń, dodając, że zdjęcia jej autorstwa oraz innych uczestników 
fotograficznych zajęć, można oglądać w tzw. „galerii na kółkach” czyli 
miejskich autobusach. Galeria, będąca również efektem projektu „Odzie-
dzicz pracę”, będzie prezentować kolejno również inne dzieła – głównie 
prace plastyczne rybnickich uczniów i uczestników zajęć plastycznych.

(r)warunki zatrudnienia chcąc przyciągnąć do siebie fachowców. Z kolei 
poszukujący pracy, korzystając z większej podaży, przeglądają oferty i wy-
bierają firmy, których propozycje wydają im się interesujące. — Skończyły się 
czasy, kiedy przez całe życie pracowaliśmy w tym samym przedsiębiorstwie czy 
instytucji. Każdy ma prawo szukać miejsca, w którym otrzyma lepsze warunki 
zatrudnienia i lepszą płacę. Dlatego targi są również propozycją dla tych wszyst-
kich, którzy chcą zmienić pracę na bardziej interesującą — dodaje T. Bierza. 

Honorowy patronat nad targami objął prezydent Rybnika Adam Fudali.
 Ważne informacje dla pracodawców: www.pup-rybnik.pl, telefony: 

42 30 567 lub 42 26 095 w. 209, 210, 211.                                    (r), D
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Spotkania ze sztuką

Galeria wśród książek i...na kółkach

Autorka zdjęć Marzena Pytel.                                                                            Zdj.: r

Nie pal(ę)!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

przypomina, że 31 maja przypada „Światowy 
dzień bez tytoniu”. W tym roku jest on re-
alizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
Społecznej „Młodość wolna od papierosa”.

oszczędnościowe we wszystkich działach zużycia wody: w przemyśle, rol-
nictwie czy na potrzeby osobiste i takie technologie się pojawiają. Jednak 
podobnie jak z działaniami proekologicznymi, oszczędzanie wody jest 
efektem wysokiej świadomości społecznej... 

•   •   •
W ostatnich tygodniach o PWiK było głośno nie tyle za sprawą zbli-

żającego się jubileuszu, ale konfliktu na linii zarząd spółki – związki 
zawodowe. Efektem nieporozumień było zwolnienie z pracy przewodni-
czącego zakładowego NSZZ Marka Frelicha, lecz sąd pracy przywrócił mu 
prawa pracownicze. Sytuacja była jednak napięta. Nieomal w przeddzień uro-
czystości strony doszły do porozumienia, o czym z satysfakcją poinformował 
Adam Fudali. Prezydent przyznał, że przeprowadził indywidualne rozmowy 
zarówno z prezesem J. Karwotem, jak i M. Frelichem i uznał, że każdy z nich 
jest skłonny do ustępstw, istnieją zatem podstawy do spotkania w większym 
gronie i podjęcia próby złagodzenia konfliktu. Obok głównych oponentów i 
prezydenta Rybnika w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” i związków zakładowych oraz wiceprezes zarządu 
PWiK Eugeniusz Skrzypiec. Efektem rozmów była decyzja o wstrzymaniu 
się zarządu spółki od działań odwoławczych w sądzie pracy i postanowienie 
budowy relacji między związkami zawodowymi, a zarządem firmy od nowa, 
na zdroworozsądkowych zasadach.                                                                (r)
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Hufiec na stronie 
Ruszyła oficjalna strona Hufca Pracy w Rybniku. Jej autorem 

jest uczestnik rybnickiego hufca Kamil Kwiatkowski. 
Na stronie www.ohprybnik.pl znajdziemy informacje o historii rybnic-

kiej placówki, jej kadrze i istotnych wydarzeniach, ale poznamy również 
warunki przyjęcia do Hufca. Każdy zainteresowany może tutaj pobrać 
podanie i kwestionariusz, przejrzeć galerię zdjęć i dowiedzieć się o realizo-
wanych projektach profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych 
skierowanych do młodzieży. Zachęcamy zatem do „serfowania”… 

(S)

Twoja kariera w twoich rękach…
… już 26 maja pod tym właśnie hasłem odbędą się Targi Edu-

kacji i Pracy, zorganizowane przez filie Młodzieżowych Biur Pracy 
OHP w Żorach, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju.

Absolwenci, młodzież ucząca się i osoby poszukujące pracy będą mogli 
skorzystać z ofert pracy stałej, krótkoterminowej, sezonowej, a także z ofert 
edukacyjnych. Warto przypomnieć, że rybnicka filia Młodzieżowego Biura 
Pracy mieści się na ulicy Kościuszki 17 i działa już od ośmiu lat. Osoby, 
które szukają pracy mogą zgłosić się do biura z nr pesel, zarejestrować 
się i korzystać z ofert pracy stałej i krótkoterminowej, ofert kursów oraz 
poradnictwa zawodowego. — Uczniowie powyżej 16 roku życia oraz studenci 
z pewnością znajdą coś dla siebie wśród ofert pracy wakacyjnej, które powoli 
zaczynają napływać do naszego biura — zachęca Anna Ptaszek z Młodzie-
żowego Biura Pracy OHP w Rybniku. A na targi organizatorzy zapraszają 
do Żor, na ulicę Boryńską 2, w godzinach od 10.00 do 13.00. 



Modelka, znana również z organizacji przed-
sięwzięć charytatywnych jest jedną z „twarzy” 
ogólnopolskiej kampanii, która zainaugurowa-
na została przed dwoma laty. Po Annie Korcz, 
która jako promotorka akcji gościła w naszym 
mieście podczas ubiegłorocznej edycji „Dni...”, 
to właśnie I. Felicjańska przekonywała, jak 
ważna jest profilaktyka raka szyjki macicy. 
Niestety, Polska jest wciąż na pierwszym miej-
scu w Europie pod względem umieralności 
na tę chorobę. Według statystyk, co roku 
u 3.600 Polek wykrywa się raka szyjki macicy, 
a codziennie z powodu nowotworu umiera 
5 kobiet. Tymczasem choroba rozpoznana 
odpowiednio wcześnie może być uleczalna, 
a podstawą profilaktyki są regularnie wykony-
wane badania cytologiczne oraz chroniąca przed 
rakiem szczepionka: — Kiedy usłyszałam o tych 
liczbach pomyślałam, że muszę zaangażować się 
w akcję. Wymyśliłam kalendarz z udziałem gwiazd 
polskiego show–biznesu, który miał zwrócić uwa-
gę na problem raka szyjki macicy — wyjaśnia 
I. Felicjańska. W kalendarzu wydanym przez 
fundację „Niezapominajka” znalazło się sporo 
informacji na temat badań cytologicznych, 
a jego prezentacja była jednocześnie promocją 
prozdrowotnej akcji: — Kiedy wydawaliśmy 
kalendarz, miałam nadzieję, że jeśli gwiazdy po-
wiedzą: dbaj o swoje zdrowie, to ludzie chętniej 
o to zdrowie zadbają — dodaje modelka. 

Do udziału w tegorocznej edycji „Dni Pro-
mocji Zdrowia” organizatorzy zaprosili nie 
tylko do ZST, ale również do CRiR „Bushido” 
oraz do Domu Kultury w Niewiadomiu. Od-
wiedzający targi mogli skorzystać z konsultacji 
lekarskich i wykonać bezpłatne badania – m.in. 
cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, słuchu, 
spirometryczne czy poziomu dwutlenku węgla. 
Dużą popularnością cieszyły się badania EKG 
oraz USG piersi. Niektórzy zasięgali porad le-
karskich, inni poddawali się relaksacyjnym ma-
sażom i degustowali zdrową żywność, jeszcze 
inni mogli poprawić swe samopoczucie dzięki 

zabiegom fryzjerskim 
i kosmetycznym. Były 
też prezentacje sprzętu 
medycznego i rehabilita-
cyjnego, wykłady, poka-
zy udzielania pierwszej 
pomocy, a w centrum 
„Bushido” m.in. zajęcia 
dla pań w ciąży oraz 
badania przesiewowe 
wad postawy. 

W programie imprezy 
zaplanowano również 
konferencję pod ha-

słem „Szlachetne zdrowie”, która odbyła się 
w auli Państwowej Szkoły Muzycznej. Uczest-
nicy spotkania z udziałem wiceprezydent Ewy 
Ryszki oraz przedstawiciela Polskiego Towarzy-
stwa Medycznego w Czechach Józefa Słowika, 
wysłuchali kilku wykładów i prelekcji. Dr Jan 
Miczka mówił o profilaktyce chorób przeno-
szonych przez kleszcze oraz o szczepieniach 
przeciwko rakowi szyjki macicy, Renata Reis 
o zagrożeniach związanych z meningokokami, 
a Mariola Kujańska o przemocy emocjonalnej 
i funkcjonowaniu uczniów z tzw. Alkoholowym 
Zespołem Płodowym.                                 (D)  

— Jeżeli zachoruje kobieta, która jest matką i żoną, to cierpi na tym cała 
rodzina — mówi Ilona Felicjańska, znana modelka, prezes fundacji 
„Niezapominajka”, a przede wszystkim ambasadorka kampanii 
społecznej „Chronię życie przed rakiem piersi”. W Zespole Szkół 
Technicznych Ilona Felicjańska spotkała się z uczestnikami Rybnickich 
Dni Promocji Zdrowia zorganizowanych już po raz piętnasty przez 
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej i Powiatową Stację 
Sanitarno–Epidemiologiczną. 

Dyrektor ZST Grażyna Kohut dziękowała Ilonie Felicjańskiej za udział w targach.  
Zdjęcia: d

Dni Promocji Zdrowia to 
świetna okazja do przepro-
wadzenia podstawowych 
badań. 

Docenić zdrowie
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— Nie bądźcie obojętni! — wołali 
p r z e z  m e g a f o n  m ł o d z i  l u d z i e , 
zachęcając rybniczan do podpisania 
listu protestacyjnego, który trafi do 
ambasadora Chin. Akcję jedności 
z narodem tybetańskim zorganizował 
senator Tadeusz Gruszka wraz z Forum 
Młodych PiS. Była to pierwsza, ale 
nie ostatnia senatorska inicjatywa na 
rybnickim Rynku.  

Do podpisywania się pod petycją popierającą 
ruchy narodowościowe w Tybecie zachęcali nie 
tylko młodzi ludzie, ale też PiS-owscy radni 
– Andrzej Wojaczek i Jerzy Lazar oraz pomy-
słodawca akcji, senator Tadeusz Gruszka. — 
Sytuacja w Tybecie jest analogiczna do tej, jaka 
miała miejsce również w naszej historii – nam 
też narzucano komunizm, tak jak Chiny narzu-
cają go Tybetańczykom. Kiedy my walczyliśmy 
o wolność, na Zachodzie również organizowane 
były akcje poparcia, więc uważam, że mamy 

moralny dług, który powinniśmy spłacić wobec 
osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Se-
nator twierdzi, że zależało mu szczególnie na 
reakcji ze strony młodych ludzi, więc rozesłał 
informacje o akcji do rybnickich szkół średnich. 
Odpowiedzieli nieliczni – wśród nich uczniowie 
Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych, 
których do udziału namówiła nauczycielka 
i szefowa nauczycielskiej „So-
lidarności” Urszula Grzonka. 
Młodzież ZSM–E była świad-
kiem symbolicznego zgaszenia 
„znicza”. — Nie jesteśmy przeciw 
olimpiadzie — wyjaśnia zna-
czenie happeningu T. Gruszka. 
— Gasimy płomień, tak jak 

gaszone są prawa człowieka w Tybecie. 
Senator nie zraził się umiarkowanym zainte-

resowaniem pierwszej swojej akcji i ponownie 
spotkał się z mieszkańcami na rybnickim Rynku 
– z okazji Dnia Flagi rozdawał przechodniom 
chorągiewki, a w związku z Dniem Unii Euro-
pejskiej przybliżał jej znaczenie i struktury. 

(S)

Jak bardzo solidarni?

Mieszkańcy miasta podpisywali się pod 
petycją popierającą prawa człowieka 
w Tybecie.                                 Zdj.: s 
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Przyjaźni szkołom
Rybnik otrzymał tytuł „Samorządu przyjaznego Szkole uczącej 

się” przyznany przez Fundację Centrum Edukacji Europejskiej. 
Wyróżnienie zdobywają samorządy, które wspierają szkoły w podno-

szeniu jakości ich pracy i efektywności nauczania. Warunkiem przyznania 
tytułu jest konieczność funkcjonowania na terenie danego samorządu 
przynajmniej jednej placówki posiadającej tytuł „Szkoły uczącej się”. 
W Rybniku są dwie takie szkoły – Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
nr 3 i Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II. W trakcie 
zdobywania tytułów są kolejne dwie placówki – Zespół Szkół Ogólno-
kształcących – II Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 5. 

Poznają ojcowiznę
Wręczone zostały nagrody i wyróżnienia laureatom konkur-

su „Poznajemy Ojcowiznę”. Już po raz trzeci uczniowie SP 19 
w Kłokocinie odnieśli sukces, zdobywając I miejsce na szczeblu 
wojewódzkim. 

Nagrodzona praca „Śląska kuchnia dla każdego” autorstwa uczennic 
Katarzyny Bednarczyk, Martyny Motyka i Katarzyny Mańki (opiekun 
Beata Wawoczny) będzie reprezentowała województwo śląskie w finale 
ogólnopolskim. Odbędzie się on we Włocławku na przełomie maja 
i czerwca. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku praca uczniów SP 
nr 19 zdobyła Grand Prix w finale w Pabianicach, a w 2006 r. wyróżnienie 
w Lesku. W tym roku życzymy podobnych sukcesów! 

Z wizytą w Kłokocinie
Za rok znów się spotkają, tym razem na Ukrainie. Jednak 

zanim dojdzie do rewizyty, muszą wystarczyć im wspomnienia 
z udanego pobytu uczniów i nauczycieli z Baru w rybnickim 
Kłokocinie. 

Szkoła Podstawowa nr 19 nawiązała kontakt z ukraińską placówką po-
nad dwa lata temu, a w organizację kilkudniowego pobytu zaangażowała 
się cała społeczność. Program wizyty był bardzo urozmaicony – czego 
tam nie było! Począwszy od zajęć sportowych i informatycznych, lekcji 

astronomii w planetarium, 
wizyty w ZOO, zwiedzania 
rybnickiego muzeum, przez 
wspólne świętowanie Dnia 
Ziemi i pierwszy udział w se-
ansie kina trójwymiarowego, 
a na spotkaniu z leśniczym 
i wycieczkach skończyw-
szy. Goście wzięli też udział 
w warsztatach regionalnych, 
w których instruktorami były 
przedstawicielki Koła Gospo-

dyń Wiejskich, a także szkolny zespół „Kokotki” oraz Anna Stronczek 
i Jolanta Zniszczoł. Dzieci pomagały ugotować typowy śląski obiad, 
a szczególną radość sprawiło im „kulanie” klusek. W pamięci miesz-
kańców Kłokocina pozostanie z pewnością „Biesiada z Ukrainą”, której 
główną atrakcją były występy artystyczne gości. Było co podziwiać…  

Sukces goni sukces
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku może pochwalić się 

wieloma osiągnięciami…
Uczniowie II klasy TG Mateusz Szymura i Jarosław Połata (op. Jerzy 

Honysz) zostali zwycięzcami Konkursu Wiedzy Górniczej o „Złotą lamp-
kę”, zorganizowanego w Bieruniu dla szkół kształcących w kierunkach 
górniczych. Z kolei II miejsce w organizowanym przez Politechnikę 
Śląską Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Technice Samochodowej 
zajął słuchacz Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych Piotr 
Chruszcz. Natomiast drużyna w składzie: Piotr Chruszcz, Adrian 
Ucka i Krzysztof Śmieja zajęła V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Motoryzacyjnym „Castrol”. Była to jedyna drużyna słuchaczy szkoły 
kształcącej w systemie wieczorowym, jaka zakwalifikowała się do 
finału w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem do 
obu konkursów sprawował Wojciech Prostacki. 

Znaczącym wyróżnieniem dla ZST było zdobycie Certyfikatu Jakości 
„Szkoła Przedsiębiorczości”, a następnie tytułu Lidera Przedsiębiorczości, który 
przyznano 64 szkołom z całej Polski, w tym tylko 9 z naszego województwa, 
realizującym zadania z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej. 
Uroczystość odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie, gdzie dyrektor 
szkoły Grażyna Kohut i koordynator projektu Barbara Kuwaczka odebrały 
wyróżnienia, podziękowania oraz nagrody. Gratulujemy!

Z technicznego punktu widzenia…
Kiedy komputer „Deep Blue” jako pierwsza maszyna pokonał 

aktualnego szachowego mistrza świata? Co to jest „serwome-
chanizm” i ile wynosi rezystancja układu rezystorów mierzona 
w punktach Z–X. Uff….! Taką właśnie wiedzą musieli wykazać 
się uczestnicy konkursu „Przygoda z techniką”.    

Już po raz czwarty w Zespole Szkół Mechaniczno–Elektrycznych 
spotkali się młodzi pasjonaci techniki, którzy napisali test z informatyki, 
mechaniki, elektroniki, elektryki, a także historii odkryć naukowych. 
A zwycięzcą, po raz trzeci z rzędu, został Przemysław Michalski 
z Gimnazjum Sióstr Urszulanek, wyprzedzając Sebastiana Zientka 
z Gimnazjum nr 1 i Piotra Sperkę ze Społecznego Gimnazjum. Najlepsza 
drużyna konkursu również wywodzi się z urszulańskiego gimnazjum, 
a jej reprezentanci – P. Mi-
chalski oraz Łukasz i Jakub 
Gojny pokonali zespoły 
z G nr 12 i Społecznego 
Gimnazjum. Konkurs od-
bywał się pod patronatem 
Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich i prezydenta 
miasta Adama Fudalego, 
który uczestniczył rów-
nież w uroczystym otwar-
ciu nowej szkolnej pracowni informatyczno–użytkowej. 

Jej powstanie podyktowane było koniecznością modernizacji bazy dy-
daktycznej, również z uwagi na fakt, że placówka rozpoczęła kształcenie 
w nowym zawodzie – technik teleinformatyk. Pracownia składa się z 8 
stanowisk, na których można realizować ćwiczenia i zajęcia praktyczne 
w zakresie badania, diagnozowania i serwisowania sprzętu elektroniki 
użytkowej – sprzętu audiowizualnego, informatycznego i telekomunika-
cyjnego. Stanowiska są uniwersalne i wyposażone w nowoczesny sprzęt 
m.in. zasilacze, oscyloskopy, generatory, mierniki parametrów sygnału 
czy punkt odbioru telewizji satelitarnej. Całość instalacji elektrycznej 
i telekomunikacyjnej wykonali uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej 
w ramach zajęć praktycznych. Sprzęt zakupiono ze środków własnych 
oraz funduszy Rady Rodziców. 

Uczeń bez butów chodzi
Niewielu z nas ma możliwość poznania tajników języka fiń-

skiego, a taką szansę mają uczniowie Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 4 w Golejowie. Co więcej, poznają też nietuzinkowe 
fińskie obyczaje…

Być może nie uda im się opanować języka fińskiego śpiewająco, ale 
z pewnością wystarczy, by tradycyjnym „Hyvää huomenta” czyli „Dzień 
dobry” przywitać gości ze Skandynawii, którzy już planują przyszło-
roczną wizytę w golejowskiej placówce. A wszystko dzięki projektowi 
„Jedno słońce – jedna wspólnota”, realizowanemu ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Obok 
rybnickiej szkoły zaangażowały się w niego placówki z Finlandii, Słowacji, 
Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Włoch. — Uczniowie wraz z nauczycielami 
zajmują się nie tylko obserwacjami przyrody, ale poznają też związki 
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Słońca z religią i sztuką, uczą się jak rozsądnie korzystać ze Słońca, a nawet 
szukają piosenek z nim związanych — wyjaśnia koordynator projektu 
Lucjan Zaporowski. — Polscy uczniowie przygotują też wielojęzyczny 
słownik wyrazów związanych ze Słońcem. 

Na początku kwietnia dwoje nauczycieli i dwie uczennice z Golejowa 
odwiedzili szkołę w niewielkiej miejscowości Kaipola w południowej 
Finlandii. Nauczyciele poznali fiński system edukacji, a nawet przepro-
wadzili lekcje dla miejscowych uczniów i przygotowali dla nich test, 
podobny do tego, jaki piszą polscy szóstoklasiści. Z kolei uczennice 
Anna i Daria poznały życie skandynawskich rodzin i odkryły, że w fińskiej 
szkole uczniowie chodzą boso (!?). Co kraj to obyczaj… , a dzięki takim 
międzynarodowym kontaktom, można je dobrze poznać oraz dowie-
dzieć się dużo, dużo więcej. I tego golejowskim uczniom życzymy! 

Słowo daję
Finał tegorocznej, III już edycji Międzyszkolnego Konkursu 

Poetyckiego „daj mi SŁOWO”, nad którym honorowy patronat 
objął prezydent, odbył się w Zespole Szkół Budowlanych. Było 
muzycznie, teatralnie i poetycko…

Głównie za sprawą 
młodych ludzi, których 
koniecznie należy pro-
mować, jak mówi zastęp-
ca dyrektora ZSB Lech 
Skała. A młodzież grała 
i śpiewała, m.in. Leonarda 
Cohena i Jacka Kaczmar-
skiego, zaprezentowała 
spektakl na motywach 
opowiadania Sławomira 
Mrożka i zadawała pyta-

nia ks. profesorowi Jerzemu Szymikowi, z którym o słowie i nie tyl-
ko… rozmawiała s. urszulanka Ewa Pyzik. Przedstawiono też teksty 
nadesłane na konkurs. Zdaniem jurorów najciekawsze z 90 wierszy 
36 uczestników okazały się liryki, ukazujące autentyczne przeżycia 
jednostki, a jednocześnie niosące ze sobą pozytywny przekaz. Takie 
właśnie były wiersze uczennic ZSU w Rybniku – Bogumiły Dziel 
i Dagmary Kałus oraz Zuzanny Oniszczuk z I LO w Rybniku. Organi-
zatorki przedsięwzięcia – Elżbieta Rafińska z ZSB w Rybniku, s. Ewa 
Pyzik z ZSU w Rybniku i Ewa Olejniczak z II LO w Wodzisławiu Śl. 
– przyjęły zasadę, że co roku impreza będzie odbywała się w jednej 
z wymienionych szkół. Pora więc na spotkanie w Wodzisławiu Ślą-
skim. Więcej na www.rybnik.pl/bsip/poezja.htm.

Literackie szranki 
Podsumowano Wojewódzki Konkurs Literacki pod patrona-

tem prezydenta miasta. VIII edycję imprezy zorganizowało V 
LO w Rybniku. 

Wojewódzki Konkurs Literacki „Maluję obraz przyszłości… Refleksje 
o kształcie i sensie twojego świata” adresowany był do uczniów gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem było zainteresowanie 
młodych ludzi kulturą i edukowanie poprzez sztukę oraz zachęcenie 
do twórczej aktywności. Wśród 133 nadesłanych prac m.in. z Biel-
ska–Białej, Bytomia, Chorzowa, Czyżowic, Jaworzna i Katowic, były 
utwory liryczne, mini-eseje, opowiadania, listy, kartki z pamiętnika. 
Komisja konkursowa w składzie Grażyna Szynol, Barbara Padula, Beata 
Gramcow i Marzena Babilas, postanowiła przyznać I miejsce gimnazja-
liście Jakubowi Zabraniakowi z Częstochowy i reprezentującej szkoły 
ponadgimnazjalne – Wioli Myszkowskiej z Zawiercia. Podsumowanie 
konkursu odbyło się w ZSP nr 3, a z mini–recitalem wystąpiła Kata-
rzyna Kowalczuk, tegoroczna absolwentka V LO w Rybniku, laureatka 
Turnieju Poezji Śpiewanej, natomiast refleksjami na temat sensu życia 
podzielił się duszpasterz akademicki ks. dr Rafał Śpiewak.  

Chronić Ziemię 
Tradycyjnie już Gimnazjum nr 7 włączyło się do obchodów 

Dnia Ziemi. Jednak tegoroczna akcja miała szczególny charak-
ter, gdyż placówka przystąpiła do programu Socrates Comenius 
i wspólnie ze szkołami z Francji i Grecji realizuje projekt ekolo-
giczny „Poznać, żeby chronić”. 

W ramach projektu szkoła podejmuje wiele działań w celu poznawania śro-
dowiska, a także jego ochrony. Uczniowie badają zanieczyszczenia powietrza, 
gleby i wody oraz starają się poznać przyczyny takiego stanu. Szkoła bierze 
udział we wszystkich ogólnopolskich i światowych akcjach ekologicznych, 
takich jak Dni Sprzątania Świata, Święto Drzewa, Dzień Czystego Powietrza 
i Dzień Ziemi. Wszystkie te działania mają na celu zaszczepienie w młodzieży 
wrażliwości na problemy ochrony środowiska. I to się chwali!

Ich planeta
Podsumowano Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Ekologiczny 

„Ziemia moja planeta”, ogłoszony przez Przedszkole nr 14 im. 
Janusza Korczaka w Chwałowicach.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych w wieku od 
3 do 6 lat z całej Polski, a jurorki Henrietta Front–Sikora, Wioletta 
Gaszka–Marek i Joanna Sobik oceniały walory artystyczne i estetyczne, 
interpretację tematyki, oryginalność oraz samodzielność wykonania. 
A dzieci z Leszna, Elbląga, Zawiercia, Zamościa, Koszalina czy Olsztyna, 
malarsko prezentowały zarówno piękno naszej planety, jak i szkodzące 
jej działania człowieka. Niestety, wśród laureatów zabrakło przedsta-
wicieli naszego miasta, a główne nagrody otrzymali najmłodsi repre-
zentanci Gdańska, Wrocławia i Wilczej Woli – Paweł Słomski, Mateusz 
Litarski i Agnieszka Sudoł. Prace zaprezentowano na wystawie w Domu 
Kultury w Chwałowicach. Konkurs, na który nadeszło 266 prac, odbył 
się pod honorowym patronatem prezydenta, a do współorganizacji 
włączyła się Rada Dzielnicy Chwałowice. 

Prawie jak księgowy
W Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku od-

był się II etap I Edycji Międzyszkolnego Konkursu z zakresu 
rachunkowości „Sprawny księgowy”. 

Młodzi ludzie z 6 szkół z regionu musieli wykazać się wiedzą 
z rachunkowości przedsiębiorstw i ekonomii oraz umiejętnością 
wykorzystania programu finansowo–księgowego „Symfonia”. 
A najlepiej z tymi zagadnieniami poradziła sobie Patrycja Kuczera z ZSE–U 
w Rybniku. Kolejne miejsca zajęli Krzysztof Piątek z ZSE w Wodzisławiu 
Śląskim i Magdalena Nowak z rybnickiego ZSE–U. Konkurs, który 
miał umożliwić sprawdzenie wiedzy i umiejętności zawodowych 
uczestników w kontekście przygotowań do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przygotowały Maria Uherek 
i Renata Mandrysz. 

Godziny „speakania”
W Gimnazjum nr 3 Chwałowicach odbył się Maraton Języka 

Angielskiego.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy 

spędzili 24 godziny sprawdzając swoje językowe umiejętności. A wyko-
rzystali do tego różnorodne zajęcia, oczywiście „in english”. Był konkurs 
karaoke, seans filmowy, kalambury, zabawy integracyjne, gra na temat 
krajów anglojęzycznych, a nawet gimnastyka, tańce i obowiązkowa 
herbata „Five o’clock”. To się nazywa powtórka materiału…   

Bob wyliczył
W Zespole Szkół Budowlanych po raz pierwszy zorganizowano kon-

kurs matematyczno–budowlany „Bob budowniczy wszystko wyliczy”. 
Celem konkursu, w którym wzięło udział 31 gimnazjalistów z 6 rybnic-

kich placówek, było zainteresowanie uczniów zagadnieniami budownictwa 
i sprawdzenie ich wiedzy matematycznej. A zwyciężył Mateusz Grzbiela 

c.d. na stronie 26
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Ekspresem przez szkoły 
• W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi odbył się pisem-

ny etap konkursu „Międzyszkolna Liga Języka Angielskiego” • I LO 
zorganizowało „Dzień Otwarty” • Gimnazjum nr 2 i IV LO im. M. 
Kopernika realizują projekt „Escape Exchange” • W Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym nr 1 odbyła się II Rybnicka Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaków • W ZSE–U maturzyści uczestniczyli w „Maratoniku 
języka angielskiego” • SP nr 18 gościła uczniów biorących udział 
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Ziemi Śląskiej.
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Połączył ich teatr
Odległości przestały być przeszkodą. Dziś można uczyć się 

i pracować na odległość, a nawet… przygotować międzynaro-
dowe przedstawienie teatralne. Tak właśnie zrobili uczniowie 
i nauczyciele Gimnazjum nr 4. Uznali bowiem, że „Teatr jest 
pomostem między nacjami”.   

Tak też nazwano projekt programu Socrates Comenius, jaki rybniccy 
gimnazjaliści realizowali przez trzy lata, wspólnie z młodymi ludźmi i ich 
opiekunami z Włoch, Austrii i Grecji. A kontakty udało się nawiązać dzięki 
Internetowi i zainteresowaniu teatrem: — W gronie współpracujących 
z nami Austriaków jest osoba, która pisze sztuki teatralne dla profesjonalnych 
teatrów austriackich. W naszej szkole również działał teatr – najpierw niemiec-
kojęzyczny, z czasem jednak, młodzież uznała, że chce grać również w języku 
ojczystym. Potem doszedł jeszcze język angielski … — mówi koordynator 
projektu Dorota Kowalska. — Udało nam się zarazić tą pasją młodych ludzi, 
czego efektem jest wspólny spektakl, do którego scenariusz napisały wszyst-
kie szkoły uczestniczące w projekcie. Pomysł był austriacki, ale do historii 
o przełamywaniu barier i stereotypów, swoją część dopisała każda placów-
ka. Spektakl „On the way” miał zwalczać uprzedzenia i nietolerancję, bo jak 
twierdzi germanistka D. Kowalska, trzeba uczyć się akceptacji innych ludzi 

i narodów. — Jeszcze trzy lata temu mieliśmy własne wyobrażenia o part-
nerach z różnych stron Europy. Jednak udział w projekcie udowodnił, że były 
one mylne i nie przystawały do rzeczywistości — mówi. — Udowodniliśmy, 
że stereotypy trzeba łamać. Pomogły w tym wojaże – do Włoch i greckiej 
kolebki teatru oraz do Austrii, gdzie ćwiczyli z profesjonalnymi artystami 
i poznawali teatr od kulis. Tam właśnie młodzi ludzie wykorzystywali 
zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną o teatrze, uczyli się gestów, 
ruchu scenicznego, wyrażenia emocji, ekspresji oraz emisji głosu, 
a w Rybniku pracowali nad premierą spektaklu podsumowującego trzylet-
nie teatralne poczynania. W każdym kraju powstała też grupa dziennikarska 
odpowiedzialna za kontakt z pozostałymi stronami projektu, a uczniowie 
wszystkich szkół zajmowali się również problemami rasizmu oraz mniej-
szości narodowych. 

Finałowa impreza podsumowująca projekt „Teatr jako pomost mię-
dzy nacjami” odbyła się w Klubie Energetyka, a uczestniczyli w niej 
goszczący w Rybniku nauczyciele i młodzież z Włoch, Austrii i Grecji, 
którzy wykorzystali pobyt w Polsce do zwiedzenia również Wrocławia 
i Krakowa. Gimnazjaliści pokazali, jak wiele dowiedzieli się na temat 
krajów swoich partnerów. Przybliżyli też kulturę i zwyczaje Śląska, 
a pomogła im w tym rozśpiewana i roztańczona „Przygoda”. 

Dyrektor G nr 4 Krystyna Fizia: — „Teatr jest najważniejszą rzeczą na 
świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogli by być, jakimi pragnęli by 
być, choć nie mają na to odwagi”. Gimnazjaliści i ich nauczyciele odważyli się 
i podjęli wyzwanie. Nie po raz ostatni, zamierzają bowiem kontynuować 
międzynarodową, teatralną współpracę. Ale to już materiał na zupełnie 
nowy scenariusz…  

(S), D

z Gimnazjum nr 12, placówki która okazała się najskuteczniejszą w kon-
kursie. W kategorii najlepszy pierwszoklasista, nagrodę zdobył Marcin 
Kudla z G nr 12, a najlepszą drugoklasistką została Dominika Holona 
z G nr 1. Konkurs przy współudziale dyrekcji zorganizowały Joanna 
Mikułka i Aniela Grębocka.

Najmłodsi znają Europę!
W Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 odbył się I Wojewódz-

ki Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej dla uczniów klas 
III szkół podstawowych.

Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością unijnych instytucji, 
położenia geograficznego kra-
jów na mapie Europy, waluty, 
języków obcych czy zabytków. 
W rywalizacji wzięło udział 30 
uczniów reprezentujących 15 
szkół województwa śląskiego, 
a zwyciężyła drużyna z SP nr 5 
w Rybniku, w składzie Martyna 
Pogorzelczyk i Jakub Pelc. 
Organizatorem konkursu był 
Regionalny Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli i Informacji 

Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, a pieczę nad całością sprawowały Sylwia 
Bloch i Mariola Konik. 

Gimnazjaliści „na językach”
Po zakończonej w grudniu ub. roku szkolnej edycji Konkursu 

Poezji i Prozy Obcojęzycznej w Gimnazjum nr 10, przyszedł czas 
na powiatowy etap językowej rywalizacji.

Międzypowiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej, którego ce-
lem jest pogłębianie i rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej 
kulturą państw europejskich oraz zachęcenie do nauki języków obcych 
poprzez literaturę, już po raz trzeci przygotowały nauczycielki języków 
obcych w G10 – Daria Pietrzyk–Winkler i Grażyna Holona–Słodczyk. 
Do finału językowych zmagań zorganizowanych w klubie „Harcówka”, 
przystąpiło 40 gimnazjalistów z Rybnika, Wodzisławia Śl. i Żor, powiatów 
rybnickiego i wodzisławskiego, a także – po raz pierwszy – uczniowie 
z Mikołowa, Gliwic i Bielska – Białej. Uczestnicy konkursu recyto-
wali wybrany przez siebie fragment prozy, wiersz lub tekst piosenki 
w jednym z trzech języków: angielskim, niemieckim lub francuskim. 
Jury oceniało poziom językowy, walory artystyczne prezentacji oraz 
ich oryginalność. 

Konkurs zakończył się sporym sukcesem rybnickich gimnazjalistów. 
Bezkonkurencyjni okazali się młodzi rybniczanie startujący w katego-
rii j. niemieckiego. Monika Miera ze Społecznego Gimnazjum zajęła 
pierwsze miejsce, a tuż za nią uplasowały się Anita Majowska z Gim-
nazjum Sióstr Urszulanek oraz Monika Paniczek z Gimnazjum z Oddz. 
Dwujęzycznymi w ZS im. Powstańców Śląskich. W kategorii j. angiel-
skiego drugą nagrodę zdobył Oskar Kiwic ze Społecznego Gimnazjum, 
a w j. francuskim dobrze zaprezentowała się Martyna Alama z G z Oddz. 
Dwujęzycznymi  w ZS im. Powstańców Śląskich, zajmując III miejsce. 
Laureaci otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, a zdobywcom 
pierwszych miejsc Agencja Usług Lingwistycznych Logmar ufundowała 
roczny, darmowy kurs języka. 

Impreza odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta 
Rybnika oraz kilku sponsorów. Honorowy patronat nad konkursem 
objęli m.in: Starosta Powiatu Rybnickiego, Stowarzyszenie „Alliance 
Française” oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woje-
wództwa Śląskiego w Raciborzu. 
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Stałe miejsce festynowo–odpustowych spotkań mieszkańców 
dzielnicy czyli parking przy ul. Sławików zapełniał się wprawdzie 
powoli, ale wieczorem było już tłoczno. 

Organizowane przez Radę Dzielnicy „Spotkania Smolnioków”, będące 
integralną częścią obchodów przypadającego 1 maja święta patronalnego 
parafii pod wezw. św. Józefa Robotnika, są okazją do zabawy, ale również 
wsparcia letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez parafię. 
W tym roku „cegiełki” biorące udział w losowaniu przekazanych przez 
sponsorów nagród przyniosły prawie 7 tys. zł, co pomoże w wyjeździe na 
Mazury ok. 40 dzieciom. Nagrody były jak zawsze atrakcyjne, a wśród nich 
sprzęt AGD, kurs językowy, czy karnet na żużel. Główny szczęśliwy los  
w postaci  pielgrzymki po sanktuariach Europy wygrała mieszkanka 

dzielnicy Lidia Sikora (na zdj. powyżej wspólnie z radnym Kazimierzem 
Salamonem, proboszczem ks. Terencjanem Wawrzonkowskim i prezy-
dentem Rybnika). Miała również miejsce licytacja kilku interesujących 
przedmiotów jak koszulka Edyty Błaszczak, zawodniczki ekstraligowego 
klubu koszykarskiego Utex ROW Rybnik, piłka z autografem Jerzego 
Dudka czy plakat i płyta „gwiazdy wieczoru” „Trubadurów”, zaś wylicyto-
wane kwoty również zasiliły konto wspierające wakacyjny wyjazd dzieci. 
Nim jednak prezydent Adam Fudali wspólnie z proboszczem parafii,  
o. Terencjanem Wawrzonkowskim oraz radnym Kazimierzem Salamonem 
wręczyli nagrody, puchar i zestaw kina domowego odebrał zwycięzca 
turnieju skatowego Józef Grzyb.

Wczesnym popołudniem zaprezentowano atrakcje dla dzieci, a następnie 
zespół GBL (Gramy Bo Lubimy) z Radlina zagrał wszystko, co wymarzyli 
sobie, a raczej „wyklikali” internauci czyli wielkie, głównie polskie, prze-
boje. Wystąpił też kabaret Jacka Pietrzaka i zespół tańca współczesnego 
„Dance–Cup”. Gwiazdą wieczoru byli „Trubadurzy”, którzy, ubrani  
w tradycyjne, stylowe stroje zagrali swoje wielkie hity. Na szczęście, wśród 
licznej publiczności, byli jeszcze świadkowie ich dawnej chwały, więc odzew 
na hasło  „Znamy się tylko z widzenia” był słyszalny...

•••
Takie urodziny to rozumiem – wielu gości, dobra muzyka, smaczne 

jedzenie i nie tylko, a także tańce i inne atrakcje. Ale przecież nieco-
dziennie świętuje się tak okazałe jubileusze – 50 lat Domu Kultury  
w Chwałowicach i 760–lecie dzielnicy. To zobowiązuje… do dwu-
dniowej zabawy pod chmurką. I jak zwykle w Chwałowicach, atrakcji 
nie zabrakło – najmłodsi brali udział w sportowych i zręcznościowych 
konkurencjach, korzystali z wesołego miasteczka w wersji mini, poddawali 
się zabiegom malowania twarzy i bawili się w towarzystwie przezabawnych 
klaunów Ruperta i Rico. O szybsze bicie serca przyprawiły zebranych 
pokazy wschodnich sztuk walki – wymachów, kopnięć i łamania desek 
nie zabrakło, a o dobre humory uczestników festynu w parku za Domem 
Kultury zadbali też „Hajer Kapela” i kabaret „Rak”. Grupa „The Lebers” 
z chwałowicko–rybnickimi (i nie tylko) korzeniami, przypomniała na czym 
polega stary, dobry blues, a wśród urodzinowych gości nie zabrakło VIP–ów 
– senator Tadeusz Gruszka nawiązał do historii 3 Maja i promował Święto 
Flagi, a prezydent Adam Fudali zachęcał wszystkich do dobrej zabawy. 

A do tego uczestników festynu nie trzeba było specjalnie nakłaniać. 
Organizatorzy – Rada Dzielnicy Chwałowice, Urząd Miasta, kopalniane 
związki NSZZ „Solidarność” oraz DK Chwałowice – jak zwykle stanęli na 
wysokości biesiadnego zadania. Nie po raz pierwszy… 

Dom Kultury kop. „Chwałowice” oddano do użytku 1 maja 1958 roku, 
a otwarcia placówki dokonał sam towarzysz Wiesław Gomółka (więcej  
o historii na www.dkchwalowice.pl). Od tego czasu minęło pół wieku i wie-
le się zmieniło, ale jedno pozostaje takie samo – placówka nadal pozostaje 
centrum kulturalnym dzielnicy, a ilość imprez adresowanych do każdego 
– mniej lub bardziej wyszukanego odbiorcy – jest imponująca. Szczególnie 
w ostatnim czasie, o czym wiedzą nie tylko mieszkańcy, ale również nasi 
czytelnicy. Placówce nie brak pomysłów, otacza się kreatywnymi ludźmi, 
więc o wenę twórczą pracowników jesteśmy spokojni. Z okazji jubileuszu 
życzymy im więc… niemalejącej popularności, takiej, jaką cieszy się np... 
Michael Jackson. Gość specjalny festynu w Chwałowicach przypomniał 
„swoje” największe przeboje i nikomu nie przeszkadzało, że naprawdę 
nazywa się Paweł i przyjechał z Czech. Był prawie jak… Michael, ale tym 
razem „prawie” nie robiło tak wielkiej różnicy, bo choć Jackson tylko 
wyglądał i poruszał się jak król popu, to i tak mieszkańcy Chwałowic 
dobrze się bawili. Jak to na festynie… 

•••
Dwudniowy festyn na terenie TKKF, organizowany wspólnie przez 

Radę Dzielnicy Paruszowiec–Piaski oraz parafie św. Jana Sarkandra, 
zgromadził imponującą liczbę mieszkańców dzielnicy. Dzieci szalały w 
całkiem sporym lunaparku, a także na placu zabaw, a starsi na plenerowym 
parkiecie. Wystąpiła orkiestra szkoły muzycznej, zespół „Crescendo” ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach oraz dzieci z SP 3 w Paruszowcu–Piaskach 
i świetlicy środowiskowej, a „nurt regionalny” reprezentowali Piotr Scholz, 
Duo Fenix i przybyły z Niemiec zespół „Feet”, który przedstawił dokładny 
przepis na „wodzionka”. Sobotni wieczór zakończyło losowanie ogromnej 
ilości atrakcyjnych nagród loterii fantowej – dość wspomnieć, że lista spon-
sorów, wśród których było  wiele firm i przedsiębiorstw, organizacji i osób 
prywatnych oraz miasto, liczyła ponad 80 pozycji! Wśród nagród były meble, 
pościel, zabawki, odzież, sprzęt AGD, artykuły dekoracyjne i wiele innych. 
Tradycyjnie w przekazanych przez cukierników „kreplach niespodziankach” 
można było znaleźć srebrną i złotą biżuterię, ale był również swojski kołocz, 
a z konkretów grochówka, pieczone prosię, kiełbaski, „chlyb z fetym” i mniej 
swojskie gofry, hamburgery i prażona kukurydza.  I, wiadomo, napoje... 

Wszyscy zmierzający na festyn mieli okazję przekonać się o postę-
pie w budowie przedszkola, które już, chociaż  w surowym stanie, jest  
wcale okazałą budowlą. Obiekt ma być gotowy pod koniec br. A radny 
Oświecimski marzy o kolejnych inwestycjach na Błoniach nad Rudą: 
kompleksie sportowym, który służyłby całemu miastu. — To jest znako-
mity teren na wszelkiego rodzaju imprezy masowe, warto byłoby pomyśleć o 
jego wykorzystaniu... Na organizację festynu pozyskano tradycyjnie wielu 
sponsorów, którym w imieniu RD przewodniczący Andrzej Oświecimski 
przekazuje serdeczne podziękowania.

•••
Popielowski dzielnicowy festyn znów miał szczęście do pogody. 

Do samego wieczora „Pod lasem” przy ul. Źródlanej bawiło się kilkaset 
osób: dzieci brały udział w grach i zabawach zręcznościowych, starszych 
bawił „Pyjter” Scholz i „Teodor”, a także węgierski zespół „Hanszerelok 
Band”, chór „Słowiczek”, Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, Formacja 
Taneczna „Enigma”, Piotr Szefer z zespołem oraz zespół „Presto”. 
Atrakcji, również kulinarnych, nie brakowało, a główną nagrodą loterii 
fantowej były rowery ufundowane przez samorządowców.

•••
Parasole i peleryny były nieodzownymi atrybutami uczestników 

Międzynarodowego Pikniku Muzycznego zorganizowanego w nie-
dobczyckim parku im. H. Czempiela. Mimo niesprzyjającej pogody, 
mieszkańcy Niedobczyc nie zawiedli i skorzystali z atrakcji przygotowa-
nych przez pracowników tutejszego Domu Kultury. Wszyscy ci, którzy nie 
obawiali się chłodu i deszczu mieli okazję oklaskiwać występy rodzimych 
zespołów muzycznych oraz artystów z Węgier i Ukrainy. 

(r), (S), (d)
Zdjęcia z festynów na wewnętrznej stronie okładki

Maj w dzielnicach...
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Piątek, 13 czerwca
Inauguracja Święta Miasta 
• Bazylika Św. Antoniego
 godz. 17.45 – zbiórka mieszkańców pod pomnikiem Jana 

Pawła II;
 godz. 18.00 – msza św. połączona z wykonaniem 

„Missa de Caritate” autorstwa Kamila Staszowskiego, 
wystąpią: Orkiestra Kameralna Szkoły Szafranków, Schola Can-
torum Minorum Chosoviensis, Tomasz Świercz – organy.

• Focus Park – parking górny 
 godz. 22.30 – kino samochodowe: „1408”, „Halloween” 

– cena biletu 10 zł od samochodu na oba filmy w danym 
dniu (niezależnie od ilości osób). Wjazd od godziny 21.30, 
tylko dla samochodów osobowych. Konieczne jest posia-
danie radioodbiornika.

Sobota, 14 czerwca
• Rynek – Rynek Basket&Music
 godz. 9.30 – Rynek Basket – turniej koszykówki ulicznej;
 godz. 15.00 – Rynek Music – wystąpią: Zeroerhaplus, 

Władcy Marionetek, Ceha, Skorup, Lingo&Zoya, Azizi, 
BitShit, Żustoprocent + 3odakru, i inni.

• Kąpielisko „Ruda”
 godz. 11 – turnieje sportowe – siatkówka plażowa, pił-

ka nożna plażowa, zawody pływackie, gry i zabawy dla 
dzieci.

• Jubileusz II LO. im. A. Frycza Modrzewskiego 
 godz. 11.00 – bazylika – msza św;
 godz. 12.00 – RCK – gala;
 godz. 14.00–22.00 II LO – Piknik Szkolny.
• schody prowadzące do Teatru Ziemi Rybnickiej
 godz. 22.00 – teatralizowany pokaz mody – „Opowieści 

z mojej szafy”, 
• Focus Park – parking górny
 godz. 22.30 – kino samochodowe: „Labirynt Fauna”, „Je-

stem legendą” – cena biletu 10 zł od samochodu na oba 
filmy w danym dniu (niezależnie od ilości osób). Wjazd od 
godziny 21.30, tylko dla samochodów osobowych. Koniecz-
ne jest posiadanie radioodbiornika.

Niedziela, 15 czerwca
• Bazylika św. Antoniego
 godz. 10.30 – uroczystości odpustowe;
 godz. 13.15 – III Rybnicki Rajd Rowerowy im. Jana Pawła 

II (trasa: bazylika św. Antoniego – Rybnik Niedobczyce);
 godz. 15.00 – Biesiada Śląska (plac kościelny).
• Kąpielisko „Ruda”
 godz. 11.00 – turnieje sportowe – siatkówka plażowa, piłka 

nożna plażowa, zawody pływackie, gry i zabawy dla dzieci.

• Park im. Czempiela w Niedobczycach
 godz. 15.00 – festyn połączony z zakończeniem rajdu ro-

werowego.
• Rynek 
 godz. 16.00 – Rybnicka Scena Artystyczna – koncerty ryb-

nickich zespołów muzycznych, tanecznych i kabaretowych.
• Focus Park – parking górny 
 godz. 22.30 – kino samochodowe: „Mgła”, „Plaga” – cena 

biletu 10 zł od samochodu na oba filmy w danym dniu 
(niezależnie od ilości osób). Wjazd od godziny 21.30, tylko 
dla samochodów osobowych. Konieczne jest posiadanie 
radioodbiornika.

Poniedziałek, 16 czerwca
• Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych
 godz. 8.00 – „Grillowanie na polanie” – pokazy kulinarne.
• Rynek
 godz. 10.00 – podsumowanie programów „Bezpieczny 

Pierwszak” i „Bezpieczny Rowerzysta” z udziałem Doroty 
Stalińskiej;

 godz. 12.00 – Przegląd Twórczości Szkolnej.
• Rybnickie Centrum Kultury
 godz. 12.30 – Wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta 

oraz przyznanie tytułu „Prymusa Miasta Rybnika”.

Wtorek, 17 czerwca
• Rynek
 godz. 16.00 – Rybnicka Scena Artystyczna – koncerty ryb-

nickich zespołów muzycznych, tanecznych i kabaretowych.
• Rybnickie Centrum Kultury 
 godz. 17.00 – wernisaż wystawy poplenerowej „Mój Rybnik”;
 godz. 18.00 – koncert Filharmonii Rybnickiej im. Braci 

Szafranków z udziałem najlepszych solistów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st., połączony z uroczystym wrę-
czeniem nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.

Środa, 18 czerwca
• Rynek 
 godz. 12.00–20.00 – Jarmark Śląski – regionalne wyroby 

użytkowe i artystyczne, naturalne produkty spożywcze, 
przedmioty sztuki i dawne wyroby użytkowe.

• Rynek, dziedziniec Muzeum 
 Jarmark Historyczny Miasta Rybnika – prezentacja 

rzemiosł i wyrobów rękodzieła (15.30–21.30) – warsztat 
kowalski; warsztat bednarski; warsztat rzeźbiarza ludowe-
go; warsztaty pszczelarskie – z prezentacją multimedialną; 
prezentacja wyrobów płatnerskich – miecze, hełmy, szty-
lety, pancerze; pokaz wyrobu kolczug; sprzedaż zabawek 
„średniowiecznych”; stanowisko z namiotem drużyny 

Wszystkim rybniczanom, którzy zaplanowali wyjazd z miasta od 13 do 21 czerwca, radzimy 
zmienić wakacyjny harmonogram! W tym bowiem czasie odbędą się pierwsze oficjalne, bo 
uchwalone przez Radę Miasta, Dni Rybnika. 

Oczywiście dobrej zabawy nie można „uchwalić”, ale gwarantuje ją niżej zamieszczony, 
przebogaty program. Oj, będzie się działo! I nie obawiajmy się, że inauguracja przypadnie „13” 
w piątek! Wystarczy odpukać w niemalowane drzewo i trzykrotnie splunąć przez lewe ramię... 
A poważnie – wystarczy trochę czasu i dobrych chęci, by u progu lata być w wakacyjnym 
nastroju. Do udziału w wielu atrakcyjnych imprezach zapraszamy nie tylko rybniczan, 
ale wszystkich, do których wieść o święcie miasta dotrze. Życzymy wspaniałej zabawy! 



Taniej autobusem
By zachęcić mieszkańców do uczestnictwa w imprezach or-

ganizowanych z okazji Dni Rybnika i korzystania w tym czasie 
z komunikacji miejskiej, prezydent Rybnika wystąpił do Rady 
Miasta z wnioskiem o zgodę na wprowadzenie na czas trwania 
święta okresowego biletu imiennego w promocyjnej cenie. 

Od 13 do 21 czerwca, na okres 9 dni, bilet normalny w I strefie 
będzie kosztował 22 zł (II strefa – 30 zł), zaś ulgowy – 11 zł (II strefa 
– 15 zł). Jak wyliczono, skorzystanie z tej oferty pozwoli obniżyć koszt 
dojazdów do miejsc, gdzie dzieje się coś ciekawego o ok. 40%. Może 
warto w tym czasie zostawić samochód w domu?

Szczegółowy program 
imprezy znajduje się 

na stronie  

Szczegółowy program 
imprezy znajduje się 
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wczesnośredniowiecznej; stanowisko bicia monet „średnio-
wiecznych”; pokazy drużyny ogniowej (jarmark będzie się 
odbywał przed Ratuszem, na dziedzińcu Muzeum oraz na 
placu za budynkiem Starego Ratusza).

Szczegółowy program imprezy: 
 15.30–16.30 – przyjazd świty książęcej na Rynek od strony 

kościoła Matki Boskiej Bolesnej – scena powitania władcy 
oraz sądy książęce;

 17.30, 18.30, 19.30 – pokazy wymierzania kary – pręgierz koło 
Ratusza oraz pokazy fechtunku i uzbrojenia średniowiecznego;

 20.00 – procesja ze wzgórza ze świecami (ul. Gliwicka) 
– Scholi Gregoriańskiej z Opawy wraz z eskortą rycerską; 

 20.30 – koncert Scholi Gregoriańskiej (patio w Starym 
Ratuszu – Muzeum);

 20.00–21.20 – prezentacja tańców – tanga i flamenco (na 
scenie na płycie Rynku);

 21.00 – spektakl teatralny „Kapituła namiotów ludzi zagu-
bionych”; 

 21.45 – pokazy „drużyny ogniowej” z DK Boguszowice.

Czwartek, 19 czerwca
• Rynek i okoliczne uliczki
 godz. 12.00 – Jarmark Śląski
 regionalne wyroby użytkowe i artystyczne, naturalne produkty 

spożywcze, przedmioty sztuki i dawne wyroby użytkowe.
• Rynek
 godz. 15.00 – Dzień Miast Partnerskich
Jubileusze: 
25–lecie współpracy Rybnika i Eurasburga
15–lecie współpracy Rybnika i Mazamet
5–lecie współpracy Rybnika i Larissy oraz Rybnika i New-

townabbey,
– prezentacje kuchni regionalnych i miast partnerskich, 

konkurs kulinarny
– prezentacje kuchni śląskiej – akcja „Rybnik warzy żur”
– prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, występy zespołów 

regionalnych
– występ zespołów miast partnerskich
– występ zespołu Carrantuohill.

Piątek, 20 czerwca
• Rybnickie Centrum Kultury
 godz. 10.30 – Gala Miast Partnerskich (wstęp za zaprosze-

niami).

• Rynek i okoliczne uliczki
 godz. 12.00 – Jarmark Śląski – regionalne wyroby użyt-

kowe i artystyczne, naturalne produkty spożywcze, przed-
mioty sztuki i dawne wyroby użytkowe;

 godz. 15.00 – uroczyste wręcznie Tablicy Honorowej 
Rady Europy przez Klausa Bühlera, honorowego członka 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy;

 godz. 17.00 – prezentacje zespołów artystycznych miast 
partnerskich.

• Rynek 
 XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 

„Złota Lira”
 godz. 14.30 – przemarsz orkiestr i mażoretek;
 godz. 15.00 – inauguracja Festiwalu;
 godz. 15.30 – pokaz formacji tanecznych i mażoretek;
 godz. 16.45 – koncert połączonych orkiestr festiwalowych 

(Dalsza część festiwalu „Złota Lira” w parku im. Czempiela 
w Niedobczycach, godz. 17.30 – prezentacje artystyczne or-
kiestr i mażoretek; 21 czerwca, DK Niedobczyce, od godz. 
8.00 – przesłuchania konkursowe; miasta woj. śląskiego, 
od godz. 15.00 – koncerty plenerowe; 22 czerwca, miasta 
woj. śląskiego i dzielnice Rybnika od godz. 15.00 – koncerty 
plenerowe; Rybnickie Centrum Kultury, godz. 18.00 – kon-
cert galowy laureata Festiwalu „Złota Lira”).

Sobota, 21 czerwca
• Rynek i okoliczne uliczki
 godz. 10.00–20.00 – Jarmark Śląski – regionalne wyroby 

użytkowe i artystyczne, naturalne produkty spożywcze, 
przedmioty sztuki i dawne wyroby użytkowe.

• Rynek
 godz. 12.00 – prezentacje zespołów artystycznych miast 

partnerskich;
 godz. 14.00 – Turniej Dzielnic z udziałem zespołu 

Hajer Kapela, piknik dla uczestników korowodów oraz 
samorządowców – impreza promująca projekt budowy 
kanalizacji w Rybniku;

 godz. 17.00 – koncert grupy Zayazd.
• Estrada na Kampusie: 
 godz. 19.30 – rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy 

wianek;
 godz. 20.00 – koncert Mieczysława Szcześniaka;
 godz. 21.30 – koncert gwiazdy: Edyta Górniak;
 godz. 23.00 – zakończenie imprezy, pokaz sztucznych ogni.

 W ramach prezentacji kulturalnych w Rybniku wystąpią grupy 
artystyczne partnerskich miast: 

• Eurasburg: „Musikkapelle Beuerberg” i orkiestra marszowa „Spiel-
mannszug”

• Dorsten: zespół tańca współczesnego „Tanz–Show–Garde” Dorsten e.V.
• Larissa: zespół folklorystyczny „Lykion ton Ellinidon” oraz zespół 

rockowy „Busy Tone” 
• Newtownabbey: Szkoła Muzyki Tradycyjnej w East Antrim.



Trzeba przyznać, że uroczysta promocja 
książki zorganizowana przez Radę Dzielnicy 
Boguszowice Stare oraz harcerzy zrobiła swoje, 
a osoba autora „uwiodła” prawie wszystkie 
media. Starszy pan udowodnił, że do życia 
w każdym wieku można podchodzić z pasją, 
a kreatywność niekoniecznie jest wyłącznie 
cechą „yuppies”. 

Mieczysław Kula ukończył historię na Uni-
wersytecie Jagiellońskim we wczesnych latach 
’50, czasie dla Polski niezbyt ciekawym. I, jak 
mówi, został chłopo–inteligentem, bo wrócił do 
rodzinnych Boguszowic, by pomóc rodzicom 
w polu. Mimo wolnych etatów, nie otrzymał 
pracy w żadnej z rybnickich szkół średnich, 
znajdując natomiast zajęcie w... katowickim 
Pałacu Młodzieży w charakterze instruktora. 
Na „propagandowym” etacie wytrzymał rok, a 
potem zdobywał pedagogiczne doświadczenia 
po kolei w Bełku, Gotartowicach i rodzinnych 
Boguszowicach oraz w oświatowej administra-
cji czyli w ówczesnym inspektoracie oświaty. Do 
II LO trafił drogą okrężną w 1974 roku, peł-
niąc tam funkcję dyrektora aż do przejścia na 
emeryturę w 1984 roku. — Przejąłem schedę po 
wybitnym poprzedniku Antonim Jaroszu i mam 
nadzieję, że nie zaprzepaściłem jego osiągnięć 
— mówi M. Kula. 

Przed zamysłem spisania dziejów Boguszo-
wic pan Mieczysław „popełnił” kilka artykułów 
o przyczynkowym charakterze w parafialnym 
pisemku „Serce Ewangelii”, jest też głównym 
redaktorem i współautorem historii oddziału 
rybnickiego ZNP, wydanej z okazji 100–lecia 
Związku, ale nigdy wcześniej poważniejszych 

prób pisarskich nie podejmował. Na studiach 
interesowała go wprawdzie praca natury ba-
dawczej i choć miał okazję zostać na uczelni, 
los chciał inaczej. Zamierzając po latach zająć 
się na poważnie monografią Boguszowic, 
musiał na nowo zaznajomić się z metodologią 
poszukiwań archiwalnych i całym aparatem 
naukowym. I tu z pomocą przyszła dr Edyta 

Korepta, kiedyś koleżanka z pokoju 
nauczycielskiego w szkole w Boguszo-
wicach, potem dyrektor I LO, i wresz-
cie pracownik naukowy Uniwersytetu 
Śląskiego. Zresztą pomocnych ludzi 
było więcej – ks. Stanisław Gańcorz, 
wspierający go po śmierci żony i od 
którego otrzymał rekomendację do 
archiwum archidiecezjalnego w Ka-
towicach, członkowie Rady Dzielnicy 

zabiegający o wydanie książki, jej recenzent, 
boguszowianin dr Adam Dziurok, pracownicy 
Agencji Reklamowo–Wydawniczej Vectra,  
z którymi nawiązał serdeczne więzi, o rodzinie 
nie wspominając. Materiałów szukał również 
w raciborskim oddziale archiwum państwo-
wego, księgach metrykalnych, przeprowadzał 
wywiady wśród najstarszych żyjących boguszo-
wian, współmieszkańców prosił też o zdjęcia 
i dokumenty, a jednym ze źródeł informacji 
było pismo „Katolik”. Kwerendzie i nadawa-

niu materiałom – często w języku niemieckim  
i pisanych trudną do odcyfrowania „szwaba-
chą” – kształtu książki poświęcił dobrych kilka 
lat. Było to mozolne ślęczenie w archiwach  
i bibliotekach, ale cały trud wynagradzało od-
krycie nieznanego dotąd dokumentu czy faktu. 
Może praca trwałaby jeszcze dłużej, gdyby nie 
pojawili się kolejni sprzymierzeńcy – kom-
puter i Internet... Jak wszyscy starsi ludzie, 
którzy swoją zawodową aktywność zamknęli 
przed e–epoką, pan Mietek (jak go nazywają  
w Boguszowicach) do komputera podchodził 
z rezerwą. — Bliższą znajomość z komputerem 
zawarłem pod koniec lat ’90 i muszę przyznać, 
że na początku trochę się tego „smoka” bałem... 
— mówi M. Kula. — Ale pomogli wnukowie 
z pokolenia, które ma to urządzenie w małym 
palcu. Dziś bez niego i Internetu nie wyobrażam  

sobie życia i pracy... Komputer zajmuje w po-
koju poczesne miejsce, a na słusznej wielkości 
monitorze widnieje wiele ikonek świadczących 
o szerokim wykorzystywaniu urządzenia. Pan 
Mieczysław posiada e–konto i przeprowadza 
wszystkie operacje finansowe, zamawia „new-
slettery”, czyta prasę, w tym w j. niemieckim, 
korzysta z biblioteki cyfrowej XVII–, XVIII–  
i XIX–wiecznych druków oraz interneto-
wych słowników, elektronicznych tłuma-
czy, encyklopedii, atlasu historycznego  
i geograficznego. Na płytach ma komplet 
archiwalnych numerów „Gościa Niedzielne-
go”. Jak mówi – całe oprogramowanie jest 
absolutnie legalne. Choć komputer bywa 
omylny – M. Kula zauważył, że autokorekta 
w wykorzystywanym przez niego programie 
edytorskim jest nadgorliwa, bo z uporem na-
zwę Boguszowice zamienia na Boruszowice, 
a nazwisko Frelich na drelich... Trzeba więc 
być ciągle w pogotowiu i za maszynę myśleć! 

Chłopo–inteligent i smok...

Jeden z najbardziej insteresujących dokumentów – wezwa-
nie żandarmerii niemieckiej do przymusowego stawienia 
się na egzekucję harcerzy gotartowickich, skierowane do 
Lidii Tlaukowej przez komendanta żandarmerii Rössly’go 
(dokument w posiadaniu p. Lidii Tlaukowej).

Pan Mieczysław nie wyobraża sobie życia bez komputera.                                                               Zdj.: r

Zainteresowanie wydaną niedawno monografią Boguszowic i osobą jej autora, było 
dla Mieczysława Kuli sporym zaskoczeniem. — W wieku prawie 80 lat stałem się znany 
„jak persil”, oczywiście w wymiarze lokalnym — mówi żartobliwie. — Nigdy o taką sławę nie 
zabiegałem, ale nie będę ukrywał, że tak jak wszyscy ludzie (tylko niektórzy się do tego nie przy-
znają), czuję potrzebę docenienia swojej pracy. I cieszę się, że książka ujrzała światło dzienne, 
by być świadectwem historii mojej Małej Ojczyzny i ludzi, którzy tworzyli jej dzieje...
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Pasjonaci są wśród nas



Komputer spełnia zresztą nie tylko funkcję 
informacyjną i edukacyjną, ale i rozrywko-
wą, bo bywa partnerem pana Mieczysława  
w grze w... skata. Kiedyś, w czasach większej 
aktywności w ZNP, założył sekcję skatową, 
dziś zaś, kiedy nie ma kolegów, pozostaje 
komputer. Kolejną, obok skata, słabością  
M. Kuli są westerny – ulubiony gatunek 
filmowy, a kiedyś również praca w ogródku. 
Dziś zajmuje się nim głównie synowa, ale 
na prośbę teścia zasadziła jego ulubione 
kwiaty – „serduszka babuni”, które właśnie 
kwitły...

Duży sukces wydawniczy monografii „Bo-
guszowice” mocno autora zaskoczył. Sprzedaż 
prowadzona przez harcerzy poszła bardzo 
dobrze, rozeszły się też wszystkie egzemplarze 
autorskie, a znajomi i przyjaciele wciąż proszą 
o książkę z autografem. — Cieszy mnie duży 
odzew społeczny tej publikacji, nie łudzę się 
jednak, że młodzi ludzie dzięki tej książce od 
razu poczują większe przywiązanie do ziemi 
swoich przodków. Jednak kiedy znajdzie się 
ona w domowym księgozbiorze, może od czasu 
do czasu zajrzą do niej, uświadamiając sobie 
własne korzenie. To, co wcześniej wydawało mi 
się słabością tej publikacji, czyli rzędy nazwisk, 
okazało się jej siłą. Ludzie chcą zobaczyć 
swoje rodowe nazwisko, dowiedzieć się czegoś  
o własnej rodzinie i jej roli w budowaniu dzie-
jów lokalnej społeczności... Przypominanie 
skąd jesteśmy i próba integracji społeczeństwa 
były głównym zamysłem tej książki. Mam na-
dzieje, że zrealizowanym... Ale to nie koniec, 
pan Mieczysław aktualnie pracuje nad indek-
sem nazwisk, jest więc nadzieja na wydanie II 
– poprawione i wzbogacone...

(r)

Mieczysław Kula i jego ulubione kwiaty – „serduszka 
babuni”.

W dniu urodzin papieża – Polaka, 
w pobliżu bazyliki św. Antoniego 
posadzony został Dąb Jana Pawła II.  
Uroczystość ta zainaugurowała VII 
Dni Ziemi, Wody i Powietrza.

Dąb został wyhodowany z żołędzi 
dębu „Chrobry”, poświęconych w 2004 
r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Informuje o tym tablica przytwierdzona 
do granitowego głazu.

Uroczystego aktu posadzenia drzewa 
dokonali przedstawiciele Nadleśnictwa 
Rybnik z pomocą reprezentantów władz 
miasta z prezydentem Adamem Fudalim, 
szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach, posła do Parla-
mentu Europejskiego, b. premiera Jerzego 
Buzka, parlamentarzystów Bolesława 
Piechy i Henryka Siedlaczka, rybnickich 
duchownych: ks. dziekana Franciszka 
Skórkiewicza i ks. proboszcza Franciszka 
Musioła czy Marka Szołtyska, autora ksią-
żek o śląsku. Zarówno niedzielna msza św., 
jak i sama uroczystość, która po niej nastąpiła, 
zgromadziła setki mieszkańców Rybnika.   

Więcej o kolejnej edycji Dni Wody Ziemi  
i Powietrza, imprezy o proekologicznym prze-
słaniu, w kolejnej „GR”.                              (r)

Zdj.: M.T.
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W Polsce rośnie kilkaset takich 
drzewek. Są wyjątkowe przede wszystkim 
ze względu na osobę papieża, z którą 
są utożsamiane. Pierwszy w Rybniku 
wadowicki dąb pamięci posadzono przed 
Gimnazjum nr 10, które od ubiegłego 
roku nosi imię Jana Pawła II. 

Pomysł sadzenia „żywych pomników” narodził 
się w rodzinnym mieście Karola Wojtyły. Trzy 
lata temu burmistrz Wadowic po raz pierwszy 
obdarowała pamiątkowymi drzewkami 178 
papieskich szkół. Dziś w całym kraju rośnie ich 
kilkaset. To drzewka certyfikowane i otrzymują 
je szkoły noszące imię Jana Pawła II. 17 maja 
wadowicki dąb pamięci Ojca Świętego Jana 
Pawła II posadzono przed gimnazjum w Ligo-
cie–Ligockiej Kuźni. Uroczystość rozpoczęła się 

od mszy polowej przed budynkiem szkoły, której 
przewodniczył ksiądz Piotr Kurzela. Wzięli w niej 
udział m.in. prezydent Adam Fudali, jego zastępca 
Joanna Kryszczyszyn, Anna Bielica z kurato-
rium oświaty, radni, przedstawiciele starostwa, 
nadleśnictwa, rad dzielnic, poczty sztandarowe 
szkół papieskich, nauczyciele i uczniowie. To 
właśnie oni odczytali akt ślubowania, w którym 
zapewniali, że pozostaną wierni wartościom 
głoszonym przez papieża –Polaka. Pomogli też w 
napisaniu „listu dla potomnych”, który spoczął w 
pamiątkowej kapsule umieszczonej obok dębu. 
Nowo posadzone drzewko podlali strażacy z OSP  
z Kamienia, a na zakończenie uroczystości w niebo 
wzleciały gołębie. Potem przyszedł czas na festy-
nową zabawę, nie tylko dla szkolnej społeczności,  
a przygotowano wiele atrakcji – występy taneczne 
i muzyczne, loterię fantową, słodkie wypieki, ka-
ruzele, dmuchane zamki… 

(S)

W przeddzień pa-
pieskich urodzin  
wadowicki dąb pa-
mięci Ojca Świę-
tego Jana Pawła 
II posadzono przed 
gimnazjum w Li-
goc ie–Ligockie j 
Kuźni. 

Zdj.: s. 

Żywe pomniki

Dąb Jana Pawła II
posadzony!



Brzmi to nieprawdopodobnie, a jednak… Trzydziestoletnia rybniczanka Sylwia Bobrzyk 
w pojedynkę przemierza świat! W trakcie trwającej od miesięcy samotnej podróży dotarła 
do wielu miejsc, o których część z nas nawet nie marzy. Ona się odważyła, a swoimi 
wrażeniami postanowiła podzielić się również z naszymi czytelnikami. Kontynuujemy 
zatem wyprawę „Z Sylwią przez świat …”. 

Brzmi to nieprawdopodobnie, a jednak Trzydziestoletnia rybniczanka Sylwia Bobrzyk 

Tony Halik w spódnicy
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Odcinek trzeci: 
takie rzeczy to tylko w Chinach

Chiny, lipiec 2007. Pobyt trwał miesiąc. — Zawsze chciałam do-
trzeć do Chin, które znałam tylko z telewizji i gazet — mówi Sylwia. 
Najpierw znalazła się w Datong, a początki jak zwykle nie były łatwe: 
— Będzie ciekawie — pomyślała, gdy zdała sobie sprawę, że wszystkie 
informacje dostępne są jedynie w języku chińskim, a pierwszą rzeczą, 
którą musiała zrobić była wymiana waluty możliwa tylko w jednym 
z wielu banków. Na szczęście pomógł jej chłopak znający język angiel-
ski, z którym pojechała do odpowiedniego banku. Ze zniżką kupiła 
bilet do Pekinu i wyruszyła w dalszą podróż – koleją, za dnia, tak jak 
chciała. Wybrała najtańszą klasę, co, niestety, wiązało się z pewnymi… 
niedogodnościami: — Twarde siedzenia i mnóstwo ludzi, a co gorsza, 
Chińczycy palą, jedzą i… plują, a wszystko to 
w trakcie sześciogodzinnej podróży. Jednak ja nie 
szukam prostego i wygodnego podróżowania, chcę 
przeżywać to, co inni. Wszystko rekompensują 
piękne widoki za oknem, dlatego polecam podróż 
w ciągu dnia. Na dworcu w Pekinie kolejny 
problem – niewyobrażalne tłumy: — Wszyscy się 
popychają, nikt na nikogo nie zwraca uwagi. Kilka 
razy upadłam, ale nikt nawet nie spojrzał. Głośne 
rozmowy przypominają wrzaski. Każdy otrzymuje 
bilet z numerem siedzenia, a mimo tego wszyscy się 
pchają – wyścigi do wagonów to tutaj codzienność 
— wspomina Sylwia, która po wydostaniu się 
z dworca, bez trudu wynajęła pokój. W Pekinie 
to zadanie bardzo łatwe, gdyż niemal na każdym kroku oferowane 
są wolne miejsca, na każdą kieszeń. Oczywiście wybrała tani hostel, 
w którym nocleg kosztował 5 dolarów, bo jak mówi, gdyby nocowała 
w hotelach podróż zakończyłaby już w Rosji. — Poza tym w tanich ho-
stelach spotykam zawsze młodych ludzi z całego świata. Panuje tam super 
atmosfera, a do tego wymieniamy się informacjami z podróży — tłumaczy 
Sylwia. W Pekinie rybnicka podróżniczka udzieliła wywiadu w Chińskim 
Radio Międzynarodowym, które codziennie transmituje programy w 43 
językach. Różnorodne audycje i wiadomości o tym, co działo się i dzieje 
w Chinach, docierają do ponad 200 krajów i regionów świata. Pierwszy 
raz program Chińskiego Radia Międzynarodowego w języku polskim 
wyemitowany został pod koniec lat ’60. Zanim jednak Sylwia dotarła 
do studia, została zaproszona do zwiedzenia imponującego budynku 
CRM. — Na jednym z pięter wisiały ogromne zdjęcia prezydentów z ca-
łego świata, którzy odwiedzili radio — wspomina Sylwia, z którą wywiad 
przeprowadziła mówiąca po polsku Chinka. 

Po kilku dniach rybniczanka wyruszyła w kierunku Wielkiego Muru, a miała 
to szczęście, że zobaczyła taki fragment, do którego nie dociera morze turystów, 
mogła więc do woli nacieszyć się chwilą, na którą czekała tak długo…  

Wyjazd z Pekinu oznaczał kolejną 
dworcową przeprawę, której jak się 
okazało, mogła jednak uniknąć: — Do-
piero kiedy przeszłam przez to piekło, 
zauważyłam, że istnieje osobne przejście 
dla obcokrajowców… Kolejne przystanki 
w podróży to Xi’an i Armia Terrakotowa 
oraz Chengdu. — Wszędzie tłumy ludzi, 
rowery oraz bazary z owocami — wspomi-
na Sylwia, której w podróży pomogła też 

pomysłowość – kupując bilet na pociąg 
do Guangzhou, zamiast stać w dłuuuuugiej kolejce, podeszła do kasy 
i pokazała legitymację Euro 26 (europejska legitymacja młodzieżowa 
uprawniająca do zniżek i gwarantująca ubezpieczenie). — Potrakto-
wali mnie jak kogoś ważnego, aż źle się poczułam — wspomina Sylwia. 
— Czasami w podróży do głowy wpadają różne pomysły... 

Hongkong, sierpień 2007. 
Do Hongkongu dotarła razem z turystą z Izraela. — Poczuliśmy, że to 

inny świat, chyba Ameryka. Nie ma brudu i nikt się nie przepycha, mimo 
wielu podróżnych z całego świata — wspomina Sylwia. — Tak pięknego 
i czystego metra jeszcze nie widziałam. Nie wolno w nim palić, jeść, ani pić 
wody z butelki. Grozi za to kara od 2 tys. tamtejszych dolarów. Hongkong 
ma bardzo wiele do zaoferowania. — Każdego dnia mogłam popłynąć na 
inną wyspę, co uznałam za super wakacje! Drapacze chmur widać z daleka. 
Jest ich tam mnóstwo, a na jednym z budynków umieszczono ogromną 
„plazmę”, można więc oglądać np. mecz piłki nożnej. A wszystko to w czasie 
podróży statkiem. W Hongkongu spędziła 7 cudownych dni…

Jak podróżniczka dotarła do niezbyt gościnnej „krainy desz-
czowców”? Jaka jest Casablanka bez Humphreya Bogarta? 
Co oprócz niebieskich domów można znaleźć w marokańskim 
Chefchaouen i dlaczego warto przerwać podróż, by na kilka dni 
wrócić do Rybnika? Czytaj w kolejnym numerze „GR” i podróżuj 
z Sylwią przez świat… 

(S)

Sklep z herbatami w Pekinie czyli w Beijing.

Najsłynniejszy mur na świecie. 
Zdjęcia: arch. Sylwia Bobrzyk. 

Parzenie herbaty w „Himalaya Tea”. 



Najpierw honorowo oddali krew, później w trakcie 
Akademickiego Dnia Sportu zweryfikowali swe sportowe 
umiejętności, aż wreszcie „wtargnęli” do Urzędu Miasta, 
by odebrać klucze do bram Rybnika. Studenci rybnickich 
uczelni skupionych w Zespole Szkół Wyższych na cztery dni 
odłożyli książki, skrypty i notatki, by przed zbliżającą się sesją 
egzaminacyjną oddać się niczym nie skrępowanej zabawie. 

Choć siłą rzeczy rybnickie juwenalia nie mają jeszcze długiej tra-
dycji, studenci chcą, by z roku na rok program imprezy był bardziej 
interesujący. Organizatorami juwenaliów były samorządy studenckie 
trzech uczelni działających w ramach ZSW, wspierane przez Urząd 
Miasta oraz sponsorów. Tegoroczną zabawę otworzyła „Wampiriada” 
– akcja honorowego oddawania krwi, podczas której studenci, ale też 
mieszkańcy miasta oddawali ten cenny dar życia. — Zebraliśmy ponad 
16 litrów krwi od 36 osób — mówi Irena Mróz z Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, które zapewniło 
przedsięwzięciu medyczne wsparcie.

W tym roku symboliczne klucze do bram Rybnika przeszły w ręce żaków 
na cztery dni. Właśnie tyle trwała zabawa, w trakcie której nie zabrakło 
barwnego korowodu oraz spotkania z prezydentem Adamem Fudalim. 
Prezydent został najpierw zakuty w kajdanki przez „ciemne strony mocy”, 
ale oswobodzony i „ukoronowany” przez specjalną grupę ratunkową, 
nie wahał się oddać miasta we władanie rozbawionych studentów. Na 
ich czele stanęli przedstawiciele samorządów studenckich: Joanna Jarek 
z AE, Wojciech Kiljańczyk z UŚl. oraz Łukasz Tajner z PŚl. W auli 
Centrum Kształcenia Inżynierów żacy wzięli udział w warsztatach salsy, 
a w „Multikinie” obejrzeli kilkanaście etiud przygotowanych przez adep-
tów sztuki filmowej. Były też imprezy w pubach i klubach podczas których 
można było potańczyć, zaśpiewać karaoke i posłuchać dobrej muzyki. 
Finałowy koncert zaplanowano w plenerze, czyli na scenie kampusu, na 
którą studenci zaprosili zespoły: „Vallium” i „October Leaves”. Gwiaz-
dami wieczoru były długo oklaskiwane grupy „Hurt” i „T.Love”. 

(D) 
Nowe szaty... prezydenta na inaugurację juwenaliów.                                      Zdj.: d

Świętowanie po studencku

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

Podobno nocą wszystkie koty są czar-
ne. Na pewno zaś diabły są kolorowe, 
oczywiście tylko podczas rybnickiej 
„Nocy Muzeów”.  

Już po raz czwarty rybnicka placówka włączyła 
się do ogólnopolskiej akcji i otworzyła szeroko 
drzwi (i to dosłownie) w nietypowych, wieczorno 
– nocnych godzinach. A bogatą ofertę przygoto-
wano nie tyle dla „nocnych Marków”, ale przede 
wszystkim dla miłośników zwiedzania, którzy 
tłumnie skorzystali z zaprosze-
nia. Muzealnicy zaprezento-
wali najnowsze pozyskane 
przez placówkę eksponaty, 
a zwiedzający mieli jedyną 
i niepowtarzalną okazję, by 
zajrzeć do każdego muzeal-
nego kąta. A w wielu z nich siedziały… diabły. 
W trakcie „Nocy” otwarto bowiem wystawę rzeźb 

przedstawiających Borutę, którą 
zatytułowano „Diabeł nie śpi...”. 
Około 100 rzeźb z Muzeum 
w Łęczycy, wykonanych w drew-
nie i metalu, polichromowanych 
lub barwy naturalnej, od dia-
belskich „maluszków” po czarty 
w wymiarze maxi, sięgające na-
wet 180 cm, oglądać można do 
25 września br. — Aranżacja 
wystawy przedstawia Borutę w jego 
najpopularniejszych postaciach 

— zachęcał do zwiedzania ekspozycji Sławomir 
Studnik. Ale tego wieczora w Muzeum królo-
wały nie tylko diabły z Łęczycy, ale również te, 

wykonane przez rodzi-
mych młodych twórców. 
A wszystko za sprawą 
konkursu plastycznego 
pt. „Jak diabeł Boru-
ta...”, który wzbudził tak 
duże zainteresowanie, 
że jak mówił S. Studnik, 
w miejskiej bibliotece 
zabrakło książek z le-
gendami opisującymi 
tego popularnego diabła. 
Przyznano aż 9 nagród 
i tyle samo wyróżnień, 
a autorom najlepszych 

prac upominki i dyplomy wręczyli „książę dia-
błów”, łęczycki rzeźbiarz Henryk Adamczyk 
i wiceprezydent Rybnika Ewa Ryszka. Niektórych 
laureatów wyraźnie onieśmielał wszechobecny 
Boruta, który iście czarcimi dźwiękami przypomi-
nał o swojej obecności. Ale rybniccy muzealnicy 
postarali się o to, by nikt nie czuł się zbyt prze-
straszony – dzieci rozśmieszali kolorowi klauni, 
a w dobry nastrój wprowadziły występy orkiestry 
dętej Państwowej Szkoły Muzycznej i grupy „Bez 
Nazwy”. Aura tajemniczości powróciła podczas 
wykładu o Enigmie, a z nocnych peregrynacji po 
Muzeum można było wrócić z wybitym własno-
ręcznie okolicznościowym żetonem muzealnym 
oraz z karykaturami, które wykonywał grafik 
Mirosław Krzyśków. 

I ja tam byłam... No bo przecież, gdzie diabeł 
nie może…                                                   (S)

Tego wieczora w Muzeum królowały nie tylko diabły z Łęczycy, ale również te, namalowane 
przez rodzimych, młodych twórców.                                                                 Zdjęcia: s.

„Książę diabłów” łęczycki rzeźbiarz Henryk Adamczyk i jego „podopieczni” 
z piekła rodem.  

Nie taki Boruta straszny…



Za nami IV edycja organizowanego przez rybnicką szkołę 
muzyczną wraz z Towarzystwem Przyjaciół PSM Ogólnopolskiego 
Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego 
Szafranków.

Trwający cztery dni konkurs objęty został patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydenta Rybnika. Od samego 
początku dyrektorem Artystycznym Forum jest prof. Wiesław Szlachta – ab-
solwent rybnickiej szkoły muzycznej w klasie fortepianu Karola Szafranka. 
Ten wybitny dziś pianista, kameralista i pedagog, po ukończeniu Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz sławnej Juilliard School of Music w Nowym 
Yorku, na stałe osiedlił się w Belgii, gdzie, obok działalności koncertowej, 
prowadził też klasę fortepianu i kameralistyki w konserwatorium w Liége, 
Waremme oraz Królewskiej Kaplicy w Brukseli. Dwie komisje składające się 
z wybitnych pedagogów przesłuchały 162 młodych pianistów oraz skrzypków 
i wiolonczelistów reprezentujących kilka kategorii wiekowych i wszystkie 
regiony Polski, oceniając ich wykonawczy poziom bardzo wysoko. Wysokie 
noty uzyskali też organizatorzy oraz… sam Rybnik.

W gronie laureatów Forum znaleźli się również uczniowie rybnickiej 
szkoły muzycznej: skrzypaczka Chanelle Bednarczyk – I miejsce (grupa 
II), pianista Szymon Surowiec – II miejsce (I grupa), wiolonczelista Jacek 
Francuz – II miejsce (III grupa) i skrzypaczka Agata Francuz – wyróżnienie 
(III grupa). 

W roku jubileuszu 75–lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. K. i A. Szafranków Rybnik będzie gościł wielu najwybitniejszych 
absolwentów, którzy, podobnie jak ich młodsi koledzy, rozpoczynali swoją 
drogę artystyczną poprzez udział w konkursach muzycznych. Już warto 
zaanonsować, że na początku października br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
zagra prof. Piotr Paleczny z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Szkoły 
Szafranków pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Już dziś wielu gości 
z kraju, Europy i Stanów Zjednoczonych zapowiedziało swój udział w uro-
czystościach. 

• 2.06., pon., godz. 10.00 
– Dyżur prawniczy – mec. 
Szczepan Balicki;

• 5.06., czw., godz. 11.00 – Naj-
wybitniejsi artyści polscy XX 
wieku – Helena Kisielewska;

• 10.06., wt., godz. 14.00 
– Spotkanie solenizanckie;

• 11.06., śr., godz. 13.30 – In-
formacje na temat działalno-
ści Narodowego Funduszu 
Zdrowia – Danuta Piechowa, 
Dyrektor Oddziału NFZ 
w Rybniku;

• 12.06., czw., godz. 11.00 
– Piękno w matematyce cz. 
II – dr n .tech. Henryk Ka-
letka;

• 18.06. ,śr., godz. 11.00 – Za-
kończenieVI roku akade-
mickiego w Państwowej Szkole 
Muzycznej ul. Powstańców 27; 
„Korespondencja – analiza 

dwóch sposobów malarskiej 
kreacji artystycznej” – dr Da-
riusz Gajewski, ASP w Kato-
wicach; Zespół „Moderato” 
oraz soliści Dorota Gatnar 
i Stanisław Pająk pod kierun-
kiem Romy Kurowiec;

• 19.06., czw., godz. 11.00 – 
Wspomnienia i refleksje z naj-
ciekawszych wycieczek na Bliski 
Wschód – Wanda Korzuch 
i Barbara Natkaniec;

• 20.06., pt., godz. 10.00 – Tur-
niej brydżowy: UTW Rybnik 
kontra UTW Katowice;

• 24.06., wt., godz. 12.00 
– Sobótkowe szanty – Zespół 
„Moderato” oraz Andrzej 
Wolny – akordeon; 

• 26.06., czw., godz. 11.00 
– „Pół godziny śmiechu 
i dowcipów” – prowadzący 
Karol Wilaszek.

Rybniccy laure-
aci IV Forum: 
(od lewej) Jacek 
Francuz, Cha-
nelle Bednar-
czyk, Szymon 
Surowiec i Aga-
ta Francuz.

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

34 Nr 5/443; maj 2008

Romana Kuczera, dyrektor Państwowej  
Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku została 
tegoroczną laureatką „Narcyza” – nagrody 
Izby Przemysłowo–Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego. 

Porcelanowa statuetka jest przyznawana ko-
bietom wyróżniającym się w pracy zawodowej, 
działalności społecznej i godzącym te obowiązki 
z życiem rodzinnym. Pani Romana znalazła się w 
doborowym towarzystwie, bo nagrodą uhonoro-

wano również Minister Rozwoju Regionalnego 
Elżbietę Bieńkowską, dr Krystynę Doktorowicz 
– dziekana Wydziału Radia i TV im. K. Kieślowskie-
go Uniwersytetu Śląskiego, prof. Krystynę Olczyk 
– dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddz. 
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz Krystynę Siejna, 
wiceprezydenta Katowic. Wręczenie nagród odbyło 
się w Raciborzu. Więcej o naszej laureatce w na-
stępnej „GR”.                                                     (r)

Program zajęć na czerwiec 2008 r.

3 0 – l a t e k  m i e s z k a j ą c y 
w niemieckim Recklinghausen, Tho-
mas Godoj wygrał telewizyjne show 
„Deutschland sucht den Superstar”, 
będące odpowiednikiem polskiego 
„Idola”. Wydawać, by się mogło, że in-
formacja nas nie dotyczy, ale... Tomasz 
urodził się w Rybniku (www.thomas-
-godoj.de), mieszkał w Chwałowicach, 
które opuścił jako mały chłopiec. 
O sukcesie Niemca z rybnickimi korze-
niami, poinformowali nas niemieccy czytelnicy „GR”. Okazuje się, 
że nie tylko muzyka nie zna granic, ale i nasza gazeta. A Tomkowi, 
czy jak kto woli, Thomasowi, oczywiście gratulujemy!

(S)

„Narcyz” dla dyrektor szkoły muzycznej

Tomek – superstar

Forum młodych intrumentalistów 



Ognisko, podobnie jak dwadzieścia lat wcze-
śniej szkoła muzyczna, powstało z inspiracji 
Karola Szafranka. Ten wybitny pedagog widział 
potrzebę stworzenia możliwości dodatkowej 
edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży, 
która ze względu na ograniczoną ilość miejsc 
nie mogła się uczyć w przeznaczonej dla naj-
zdolniejszych szkole. Dziś rybnicka placówka 
wraz ze swymi filiami w dzielnicach i okolicz-
nych gminach jest składową powstałego w 2007 
r. Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych, które 
tworzą obok niej placówki w Wodzisławiu Śl.  
i Łaziskach Górnych oraz ich oddziały – w su-
mie z „centralą” przy ul. Białych 7 w Rybniku 
– 14 lokalizacji w szkołach lub przy parafiach. 
Na indywidualne lekcje gry na instrumencie 
– pianinie, skrzypcach, akordeonie, keybo-
ardzie, na zajęcia grupowe, na rytmikę dla 
najmłodszych i do klasy śpiewu uczęszcza  

ok. 400 osób, a dodać trzeba zajęcia prowadzo-
ne przez nauczycieli Ogniska w przedszkolach. 
SOM zatrudnia 15 nauczycieli. 

— Motywacje uczestników naszych zajęć 
są bardzo różne — mówi dyrektor Łucja 
Stawarska. — Przychodzą młode osoby, które 
nie dostały się do szkoły muzycznej i starsze  
o niespełnionych z różnych powodów marze-
niach i muzycznych ambicjach. Ale i takie, które 
chcą po prostu pomuzykować w domu i mieć 
żywy kontakt z muzyką. Sporo naszej młodzieży 
dostaje się w końcu do szkoły muzycznej i tam 
edukację kontynuuje, inni poprzestają na umie-

jętnościach zdobytych u nas. Rodzice przyprowa-
dzają na rytmikę nawet 4–latki, które w formie 
zabawy rozwijają swoje zdolności muzyczne, 
słuch i poczucie rytmu. Głównym zadaniem na-
szej placówki jest umuzykalnianie uczestników 
zajęć i wyrabianie w nich wrażliwości muzycznej. 
Nawet kiedy nauka gry na instrumencie okaże 
się za trudna, pozostanie miłość do muzyki  
i świadomy jej odbiór... 

Od kiedy główna siedziba SOM przeniosła 
się w ub. roku na ul. Białych 7, warunki nauki 
bardzo się poprawiły. Oprócz części admini-
stracyjnej są salki do nauki indywidualnej, do 
rytmiki, a nawet spore pomieszczenie pełniące 
rolę sali kameralnej. Dobrym posunięciem była 
integracja kilku ognisk wraz z filiami i powoła-
nie stowarzyszenia, samodzielnej, niepublicz-
nej placówki, która ma możliwość pozyskiwania 
pomocy finansowej miasta w formie grantów. 
Na razie wsparcia udzielił tylko Rybnik, ale 
dyrektor Stawarska liczy, że uda się nawiązać 
dobrą współpracę również z innymi gminami. 
Tym bardziej, że SOM stara się uczestniczyć w 
życiu kulturalnym lokalnego środowiska np. 
poprzez organizację koncertów i innych form 
promocji kultury muzycznej.

Po zniknięciu „czapy administracyjnej”, 
jaką było katowickie Stowarzyszenie Edukacji 
Artystyczno–Oświatowej, rybnicka placówka  

odkupiła 12 pianin oraz dziecięce i młodzieżo-
we skrzypce do wypożyczeń. Filie w okolicznych 
gminach oraz dzielnicowe usytuowane są naj-
częściej w szkołach, salkach katechetycznych 
i placówkach kultury, gdzie do dyspozycji jest 
fortepian lub pianino. Ł. Stawarska podkreśla 
bardzo dobrą współpracę z tymi placówkami.  

A ponieważ artysta bez publiczności nie 
istnieje, SOM stwarza wychowankom możli-
wość popisów i występów, a nauka kończy się 
koncertem dyplomowym. Do tradycji należą 
koncerty „Dzieci dzieciom” w przedszkolach, 
Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowaw-

czym i na dziecięcych 
o d d z i a ł a c h  s z p i -
talnych, najczęściej  
w okresie świątecz-
nym. Ale „ogniskowe” 
dzieci występują też 
dla seniorów w Domu 
Pomocy Społecznej  
w Lyskach szpitalu 
p s y c h i a t r y c z n y m ,  
a placówka, przy wspar-
ciu DK w Chwałowi-
cach, jest organizato-
rem Festiwalu Muzyki 
Instrumentalnej.

Ważnym wydarze-
niem dla aktualnych i 
byłych wychowanków 

SOM, dla jego kierownictwa i wszystkich pe-
dagogów był jubileuszowy koncert w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. W imieniu władz miasta 
gratulacje na ręce dyrektor Łucji Stawarskiej 
złożyła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, 
podkreślając, że oferta placówki, w której 
nauka nie jest obowiązkowa musi być szcze-
gólnie atrakcyjna, by przyciągnąć chętnych. 
Dziękując za wkład Ogniska w szerzeniu kul-
tury muzycznej w naszym mieście, życzyła, „...
by blask tego ognia nigdy nie zgasł”. A w kolejce 
z kwiatami ustawili się przedstawiciele wielu 
zaprzyjaźnionych placówek kultury i wszyscy 
dobrze jubilatowi życzący. Przede wszystkim 
jednak uroczystość była okazją do zaprezento-
wania umiejętności najbardziej uzdolnionych 
wychowanków. Popisy indywidualne wzbogacił 
koncert zespołu wokalnego „Orfeo Ensamble”, 
złożonego ze śpiewaków Filharmonii Śląskiej 
oraz kameralnej orkiestry „Amici”, którą 
stworzyli muzycy – absolwenci i pedagodzy ryb-
nickiej szkoły im. Szafranków, z którą Ognisko 
przez wiele lat, zarówno kadrowo jak i loka-
lowo, było związane. Inicjatorami powstania 
tych formacji byli Elżbieta, Joanna oraz Paweł 
Stawarscy. Zrodziły się one z okazji jubileuszu, 
ale jak wiele wskazuje, był to pierwszy, lecz nie 
ostatni występ tych zespołów...

(r)

Instrumentalna 
rywalizacja

Gdzie jednego wieczora usłyszymy 
„Hotel California” The Eagles i „Cztery 
pory roku” A. Vivaldiego, a na scenie 
obok solistów i zespołów, talenty odkryją 
młodzi pianiści, skrzypkowie czy keybor-
dziści? Oczywiście w Domu Kultury w 
Chwałowicach w trakcie koncertu laure-
atów Festiwalu Muzyki Instrumentalnej 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Ognisk Muzycznych w Rybniku. 

Festiwal już na stałe wpisał się do kalen-
darza muzycznych imprez, a skierowany jest 
do młodych muzyków z całego województwa 
– solistów, duetów i zespołów wieloosobo-
wych. Jurorzy Jadwiga Baron, Janina Szulc 
i Tadeusz Wita wysłuchali występów aż 
116 uczestników, a nagrodę specjalną otrzy-
mał skrzypek Piotr Rachwał (PSM w Wodzi-
sławiu Śl). Przyznano też 15 nagród dla soli-
stów, 3 dla duetów i 3 dla zespołów. Wśród 
laureatów znaleźli się również podopieczni 
SOM w Rybniku – Dawid Pawliczek z kla-
sy Łucji Stawarskiej, Magda Bocheńska, 
kwartet keyboardowy z klasy Danuty Skaby, 
Adrian Pietrzak, kwartet keyboardowy z kla-
sy Barbary Langer i zespół keyboardo-
wy z klasy Ewy Staroń. Festiwal odbył się 
przy udziale środków Urzędu Miasta Rybni-
ka. (O SOM czytaj obok).

(S)

Jubileusz 55–lecia Ogniska Muzycznego w RybnikuPytanie – co łączy pięcioletniego brzdą-
ca, emerytowanego górnika po pięćdzie-
siątce i panią dyrektor wielkiej hurtowni 
materiałów budowlanych? Odpowiedź 
– uczestnictwo w zajęciach rybnickiego 
Ogniska Muzycznego, gdzie, niezależnie 
od wieku, można nauczyć się gry na wy-
branym instrumencie, emisji głosu lub, 
najzwyczajniej, kochać muzykę... 

Przy klawiaturze Klaudia Płonka, uczennica II roku klasy keyboardu Wiesławy Lampert 
(siedzi z prawej), obok dyrektor SOM Łucja Stawarska.                                   Zdj.: r

Grają,  bo lub ią . . .

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 35



Filmoznawstwo o krok 
Tegoroczni maturzyści I LO, uczestnicy zajęć koła filmowego w Młodzieżowym Domu 

Kultury – Magdalena Bienioszek i Piotr Klonowski zajęli I miejsce w etapie wojewódzkim 
XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie. Zwycięska drużyna zdobyła w teście 34 
punkty na 40 możliwych, dzięki czemu młodzi znawcy historii i teorii filmu zakwalifikowali się 
do finału konkursu, w którym będą reprezentować nasze województwo. Etap centralny odbędzie 
się w czerwcu w Gdańsku, a nagrodą dla najlepszej drużyny są indeksy na filmoznawstwo na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Trzymamy kciuki za rybniczan!
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— Trudno wyczarować miłość — mówi 
Sylwia pochylając się nad hula–hopem, 
który imituje kocioł małej czarownicy. 
Jednak jej i innym uczestnikom Woje-
wódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
udało się wyczarować wyjątkową at-
mosferę pełną „Niesamowitych przygód 
Marka Piegusa”, „Zielonego mleka”, 
bożych krówek i tajemnic wprost z „Łysej 
Góry”. 

Do Młodzieżowego Domu Kultury przyje-
chało prawie 50 młodych recytatorów – lau-
reatów eliminacji powiatowych i miejskich  
z Częstochowy, Żywca, Bielska Białej, Będzina, 
Żor, Turzy Śląskiej, Ustronia i in. W szranki sta-
nęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, a na najlepszych czekały nagrody, które 

podczas koncertu laureatów, 
wręczyły wizytator Ewa Buj-
do oraz dyrektor rybnickiego 
MDK–u Barbara Zielińska. 
Najstarszych uczestników 
oceniali Bożena Paczuska, 
Izabela Karwot i Tadeusz 
Kolorz, a Grand Prix i statu-
etkę Pegaza otrzymała Agnieszka Jałowiczor  
z Istebnej, która okazała się lepsza od Kata-
rzyny Gandor z Żor i Wojciecha Kowalskiego 
z rybnickiego Gimnazjum nr 7 (op. Jolanta Go-
rzyńska). Laureatka Grand Prix i zdobywczyni 
I miejsca wezmą udział w II Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do 
życia”, który odbędzie się w Bielsku–Białej. 
Z kolei w Ogólnopolskim Małym Konkursie 

Recytatorskim w Starachowicach nasze woje-
wództwo reprezentować będą laureaci szkół 
podstawowych, których oceniali Jadwiga Dem-
czuk–Bronowska, Jolanta Gorzyńska i Andrzej 
Pierchała. W turnieju recytatorskim najlepiej 
spisała się Dominika Żelaźnicka ze szkoły  
w Czańcu, przed Grzegorzem Gałką z Jastrzębia, 
Kamilem Hofmanem z Będzina i Janem Raubo 
z Bielska–Białej. W kategorii „wywiedzione ze 
słowa” wyróżnienie zdobyła Sylwia Wróbel ze 
Szkoły Podstawowej nr 32 w Rybniku, którą do 
występu przygotowała Danuta Tkocz. 

Młodzi ludzie zaskoczyli wszystkich dobrym 
wykonaniem i wrażliwością, więc z pewnością 
nie grozi im przypadłość, o której mówił Woj-
tek Kowalski recytując wiersz Jana Brzechwy 
„Woda sodowa”. 

(S)

Dwa dni przesłuchań – 118 wykonaw-
ców, 10 spektakli i 62 występy taneczne 
oraz kilkadziesiąt wyróżnień specjalnych 
– to bilans XVIII Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej. Tyle suche cyfry… 
Jednak impreza to przede wszystkim 
„wysyp” młodych talentów, nieskrywana 
radość z występów, zwieńczenie ciężkiej 
pracy oraz oklaski i podziw rodziców…

Koncert laureatów odbył się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, gdzie zaprezentowali się młodzi wo-
kaliści i tancerze; ze względów „logistycznych” 
zabrakło chórów i teatrów. Nie znaczy to jednak, 
że impreza straciła na znaczeniu. Przeciwnie, 
koncert prowadzony przez Annę Imiołek  
z Młodzieżowego Domu Kultury, jednego  
z współorganizatorów festiwalu, był niezwykle 
różnorodny, a młodzi wykonawcy potwierdzili 
swoje muzyczne i taneczne talenty. Co więcej, 
zdobywcy wyróżnień specjalnych – soliści, duety, 
grupy teatralne i zespoły taneczne wezmą udział 
w XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych w Częstochowie.  
W tym gronie znajdują się również rybnicza-
nie, w kategorii tanecznej – zespół „Dance 
Cup” Fundacji Elektrowni Rybnik (op. Paulina 
Szojer–Walo), „Tańcząca Gromada” z OPP 
Zespół „Przygoda” (op. Agnieszka Mikszan), 
„Biedronki” z Zespołu Szkół im. Powstańców 
Śląskich (op. Andrzej Piecha), „Medea”, „Szał” 
i Teatr Tańca „Mirago” z Rybnickiego Centrum 
Kultury (op. Izabela Barska–Kaczmarczyk) oraz 

„Efekt” z Młodzieżowego Domu Kultury (op. 
Marzena Butyłkin). W najliczniejszej kategorii 
muzyczno–wokalnej wyróżnienia specjalne 
zdobyły: chór „Andantino” z MDK–u (op. He-
lena Zaik), zespół instrumentalny „Fermata”  
z SP nr 3 (op. Hanna Krupka), Dorota Podleśny 
ze Stowarzyszenia „Logos” (op. Dariusz Pod-
leśny), Patrycja Szubert ze Śląskiego Centrum 
Muzycznego „Muzyka i Ruch” (op. Monika 
Sachs–Wajner), Katarzyna Sobek ze ŚCM 
„Muzyka i Ruch” (op. Katarzyna Wuwer), ze-
spół instrumentalno–wokalny „Za...kątkiem”  
z MDK–u (op. Andrzej Betka), Jagoda Klimek 
z SP nr 11 (op. Alina Klimek) oraz przedstawi-
ciele „Przygody” – zespół wokalny „Bez Nazwy”, 
duet wokalny Izabela Witoś i Jacek Maślanka 
(op. Joanna Rzymanek), a także zespół wokalno 

– instrumentalny „Remedium” (op. Agnieszka 
Janas). Jeżeli idzie o teatry sprawa była prosta 
– najwyższe laury przypadły dwóm rybnickim 
grupom, a były to: „Teatr Z Nazwą” Fundacji 
Elektrowni Rybnik (op. Jadwiga Demczuk 
– Bronowska) i „GiL” z Zespołu Szkół Urszu-
lańskich (op. siostra Ewa Pyzik). Jak widać po 
ilości nagrodzonych, a przedstawiliśmy jedynie 
najlepszych reprezentantów naszego miasta 
(więcej na stronie internetowej MDK), impreza 
cieszy się dużą popularnością, co podkreślała 
też dyrektor rybnickiej placówki Barbara Zie-
lińska. Współorganizatorem Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej były Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej (dyr. Stefania Szyp) i Miejski 
Ośrodek Kultury w Czerwionce (dyr. Mariola 
Czajkowska). Bez ich zaangażowania nie byłoby 

festiwalu, ale też 
nie byłoby festi-
walu bez zdolnej 
młodzieży… 

(S)

Sztuka recytacji  

Laureaci konkursu na scenie MDK–u.                                                 Zdj.: s.

Uczestnicy Festiwalu 
Kultury Młodzieży 
Szkolnej udowodnili, 
że nie brak im talen-
tów, wszelakich… 

Zdjęcia: s

Rozrywkowy maraton młodzieżowy  



Ja już wiem. Podobnie jak kilkadziesiąt 
innych osób, które wzięły udział w „Wie-
czorze sztuk” zorganizowanym w Domu 
Kultury w Chwałowicach. Wiemy już gdzie 
warto spędzić nie tylko wakacje. I dlaczego 
jest to Gruzja... 

Powodów jest wiele, a zna je wszystkie Krzysztof 
Dąbrowski, gość „Wieczoru Sztuk”, szef portalu 
www.kaukaz.pl, który w Gruzji był kilkakrotnie, 
a to co widział, uwiecznił na setkach slajdów 
i fotografii. Warto odwiedzić Gruzję dla jej 
niezapominanych widoków i monumentalnych 
gór Kaukazu, ale nie tylko. Liczne zabytki, 
z których wiele pamięta czasy antyczne, orygi-
nalna kultura, prastary folklor…, a jeśli do tego 
dodamy jeszcze znakomite gruzińskie potrawy 
i wino oraz serdecznych i gościnnych ludzi, którzy 
chętnie wskażą drogę, przenocują i ugoszczą przy-
byszów, mamy aż nadto powodów, aby wybrać się 
w ten rejon, oddalony od Polski mniej więcej tak 
jak Hiszpania. — Tam oddycha się pełną piersią. 
Nie ma tłumów i … zasięgu komórki — mówił 
K. Dąbrowski, a piękno Gruzji potwierdziła 
wystawa fotografii prezentująca krajobrazy, 
zabytki oraz jej mieszkańców. A ci, niezwykle 
sympatyczni i otwarci, słyną też z wznoszenia 
długich, wygłaszanych z iście mistrzowskim 
zacięciem, toastów. K. Dąbrowski opowiadał 
o swoich górskich wyprawach, sierpniowym 
święcie podobnym do naszych dożynek i serwo-
wanych w jego trakcie kulinarnych specjałach, 
pokazywał klasztor, w którym się oświadczył 
i wspomniał o swojej żonie, oczywiście Gruzince. 
— Najbardziej lubię wracać do małej wioski Artani 
w regionie Pszawetia. Gościnni ludzie, żywe trady-
cje, idealne do wędrówek góry i okoliczne zabytki 
— wspomina. Radził też jak dotrzeć do Gruzji, co 
należy zobaczyć i przestrzegał przed często nieade-

kwatnymi, dziennikarskimi 
relacjami na temat sytuacji 
politycznej i bezpieczeń-
stwa w tym kraju.

Do Gruzji warto poje-
chać również ze względu 
na artystów. Właśnie tam 
mieszka i tworzy absol-
went Akademii Sztuk 
Pięknych w Tbilisi Otar Imerlishvili, którego 
prace po raz pierwszy trafiły do Polski. Mówiąc 
dokładniej… z Niemiec do… Chwałowic, a swój 
wkład mieli w tym Bruno Wioska i rybnicki grafik 
Mirosław Pilarz, który prace zobaczył, zachwycił 
się, a zachwytem tym zaraził Wiolę Gaszkę 
z chwałowickiej placówki. — On dostrzega świę-
tość w prostych czynnościach. Widać czułość z jaką 
podchodzi do ludzi — mówi W. Gaszka. A sam ar-
tysta, który wystawiał swoje prace w Rosji, USA, 
Bułgarii, Gruzji, na Ukrainie i w Niemczech, 
skromnie tłumaczy, że stara się tylko przywołać 
wizerunek starego miasta i portrety zapamiętane 
z dzieciństwa (www.imerlishvili.ge). Często sięga 
też po „starocie”, które umieszcza na ramach 
obrazów, a jego przepiękne prace wzbudzały 
zachwyt uczestników Gruzińskiego Wieczoru 
Sztuk. Publiczność oklaskiwała też duet jazzowy, 
wprawdzie nie z Gruzji, ale jak słusznie zauważył 
dyrektor DK w Chwałowicach Michał Wojaczek, 
muzyka nie zna granic. I to dosłownie – pianista 
Jura Wajda pochodzi z Opawy, a skrzypek Rado-
sław Stawarz urodził się w Myślenicach, ale obaj 
przyjechali z Kolonii, gdzie obecnie mieszkają 
i tworzą muzykę. I to jaką… 

A Gruzja kusi, szczególnie, że zbliżają się 
wakacje. Warto więc zaoszczędzić na wyjazd, bo 
na cudowne obrazy Otara już raczej nie starczy. 
Ja właśnie zaczynam…                                (S)

… a publiczność zachwycała się obrazami Otara 
Imerlishviliego.                                               Zdjęcia: s

Marzy mi się Sakartwelo

Krzysztof Dąbrowski odkrywał przed uczestnikami „Wie-
czoru Sztuk” uroki Sakartwelo, jak Gruzini nazywają 
swój kraj …
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Galerii moc 
Nic nie jest takie, jakie się wydaje – niby 

kwiat, a jednak coś więcej; niby miłość 
macierzyńska, wykraczająca jednakże 
poza uczucia zarezerwowane wyłącznie 
dla kobiet. Rybnickie galerie po raz kole-
jny postawiły na niesztampowe ujęcie 
tematu.

— Gdy na świecie pojawił się mój syn Grześ, 
pojawiła się też pewność, że aparat jest częścią 
mnie, nas, jest częścią rodziny … — prze-
konuje Natalia Chmielowiec z Jastrzębia. To 
przeświadczenie sprawiło, że postanowiła 

uchwycić na fotografiach swojego męża i synka. 
A zrobiła to w wyjątkowo piękny sposób, który 
nie tylko oddaje stosunek emocjonalny ojca 
do małego dziecka, ale również uczucia osoby 
fotografującej. A ekspozycja prezentowana 
w „Tele–Galerii” mieszczącej się w restauracji 
„Telepizza” nosi nazwę „Tacierzyństwo” i jest 
jej pierwszą w pełni autorską wystawą. Wcze-
śniej N. Chmielowiec brała udział w wystawach 
zbiorowych Jastrzębskiego Klubu Fotograficz-
nego „Niezależni”, którego jest członkiem. 
Wielokrotnie też uczestniczyła w konkursach 
fotograficznych (więcej na www.fotonata.com), 
a jej „Tacierzyństwo” można oglądać do 15 

czerwca. I z pewnością nie jest to jej ostatnie 
fotograficzne słowo, bo jak mówi: — Robię to 
co kocham, co jest moim żywiołem i życiem. 
Podobny zapał towarzyszy innemu artyście 
Andrzejowi Bieniakowi, który fotografowa-
niem zajmuje się od 1975 r., a rozpoczynał od 
tematów związanych z człowiekiem. Obecnie 
wykonuje również fotografie do kalendarzy 
i folderów, a co kryje się na wystawie zatytuło-
wanej „Świat znany – inaczej widziany” warto 
przekonać się samemu. Jeszcze tylko do 29 
maja w Rybnickim Centrum Kultury kwiaty 
będą nie tylko kwiatami… 

(S) 



Na miejsce spotkań najczęściej wybie-
ramy restauracje lub kawiarnie, czasem 
kino. O tym, że warto zajrzeć również do 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej oraz jej filii, przekonywano w trakcie 
trwającej tydzień ogólnopolskiej akcji 
„Biblioteka miejscem spotkań”. 

— Tak brzmi hasło tegorocznego „Tygodnia 
Bibliotek” — wyjaśniała dyrektor PiMBP Hali-
na Opoka. — W tym czasie odbywają się u nas 
najróżniejsze zajęcia. Skromnie mówiąc, gdyż 
biblioteka centralna i jej filie wprost zasypały 

mieszkańców – małych i dużych, przebogatą 
ofertą. A skoro biblioteka ma być miejscem spo-
tkań wszelakich, to magnesem przyciągającym 
musiała być nie tylko książka… I nie była, dla-
tego w Rybniku i w poszczególnych placówkach 
każdy znalazł coś dla siebie – począwszy od re-

citali muzycznych, konkursów językowych i pla-
stycznych, wystaw i warsztatów, przez projekcje 
filmów, prezentacje instrumentów, sprzętu uła-
twiającego życie osobom niewidomym, tańców 
towarzyskich, sztuki tatuażu, a nawet zwierząt 
– psów policyjnych i kotów rasowych, a na wy-
kładach o myszach i koniach oraz spotkaniach z 

ciekawy-
mi ludź-
mi skoń-
czywszy. 
B y l i 

wśród nich kronikarze dzielnicy Ochojec, 
pisarka i malarka Jadwiga Mandera, aspirant 
sztabowy Adam Cyran, gawędziarka ludowa 
Hildegarda Kowol i wielu, wielu innych. Bajki 
czytali dzieciom proboszcz parafii z Zamysło-

wa, członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Ochojca, strażacy, 
a także Ślązaczka Roku Bettina 
Zimończyk i radny Andrzej 
Oświecimski. Miłośniczki twór-
czości Danielle Steel spotkały 
się w filii nr 8, gdzie odbył się 
również kiermasz książek używa-
nych, a biblioteka w Popielowie 
wespół z SP nr 24 zorganizowała 
bajkowe spotkanie z udziałem 
małych aktorów, którzy przed-
stawili „Księżniczkę na ziarnku 
grochu”.

 „Tydzień bibliotek” rozpoczął 
się od arcyciekawego wykładu 
adresowanego do młodzieży ryb-

nickich szkół średnich, studentów i nauczycieli, 
a zatytułowanego „... jest we mnie płomień, który 
myśli”. Po „...świecie podpowiedzi”, jakie daje 
nam Zbigniew Herbert oprowadzała Danuta 
Opacka–Walasek z Uniwersytetu Śląskiego. Za-
skakująco dużym zainteresowaniem cieszyły się 

lekcje dla dorosłych 
z podstaw obsługi kom-
putera i poruszania się 
w środowisku elektro-
nicznym. — Zwykle 

czytelnia kojarzy się 
z miejscem cichym 
i spokojnym, ale tym 
razem placówka jest 
pełna wrzawy — mó-
wiła H. Opoka, nie 
tylko o zajęciach 
komputerowych, ale 
i o konkursie piosen-
ki poetyckiej „Sowa 
2008”, do udziału w 
którym zgłosiło się 16 
uczestników z całego 
regionu. Ich występy 
oceniało jury w składzie Lidia Blazel–Marszo-
lik, Magdalena Lepiarczyk i Jarosław Hanik, 
które wyróżniło 9 laureatów. A nagrodę główną 
– możliwość zorganizowania w PiMBP własnego 
koncertu w towarzystwie rybnickiego zespołu 
„Kaduceus” – wyśpiewała sobie Monika Stu-
chlik z Jarząbkowic. 14–letnia uczennica PSM 
w Żorach, gdzie gra na flecie poprzecznym, jest 
również laureatką wielu konkursów piosenki 
i recytatorskich, a w Rybniku zaprezentowała 
„Deszcz” Gałczyńskiego i Szpilmana. Nagrody 
i statuetki otrzymali też Michał Weirauch, 
który sięgnął do repertuaru zespołu „Feel” 
(!) oraz reprezentanci naszego miasta – Jacek 
Pacholski, który wykonał „Śmierć jest czymś 
więcej” z muzyką Tadeusza Kolorza i słowami 
Edwarda Estlina Cummingsa, a także zespół 
wokalno–instrumentalny „Remedium”. Ten 
ostatni, w koncercie laureatów prowadzonym 
przez Lidię Białecką, zaprezentował „Czas nas 
uczy pogody” Krzesimira Dębskiego i Jacka 
Cygana.

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja, 
której celem jest propagowanie informacyj-
nej, społecznej, edukacyjnej i kulturotwórczej 
roli bibliotek i przybliżenie społeczeństwu ich 
różnorodnej oferty oraz wizerunku jako nowo-
czesnych, przyjaznych społeczeństwu instytucji. 
I to zadanie z pewnością udało się w Rybniku. 
Pamiętajmy więc, że „Biblioteka miejscem spo-
tkań” jest…                                                    (S)

7 dni, wiele atrakcji

Tydzień Bibliotek

Danuta Opacka–Walasek 
opowiadała nie tylko o twór-
czości Zbigniewa Herberta.

Laureaci konkursu piosenki poetyckiej „Sowa 2008”.             Zdjęcia: s
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Cykl fotografii, które rzeczywistości nie upiększają, został 
oceniony najwyżej w konkursie „Znane i mniej znane zakątki 
Niedobczyc”, zorganizowanym przez Klub Fotograficzny 
„Forum Obiektywne” oraz Dom Kultury w Niedobczycach. 
Zwycięzcę konkursu Jarosława Nietrzpiela zainspirował 
niedobczycki... dworzec kolejowy z przyległościami.

Ale na wybór tego właśnie tematu nie miał wpływu fakt, że autor 
pracuje na kolei, bo znany jest raczej w środowisku kultury jako 
wszechstronnie utalentowany człowiek wielu pasji, w tym fotogra-
ficznej. — Inspiruje mnie to, co zauważam i nie jest ważne czy obiekt 
jest obiektywnie piękny czy brzydki. Jestem otwarty na wszystkie tematy 
i formy – wolę fotografię kolorową, bo jest pełniejsza, barwna jak...
życie, ale nie uciekam przed czarno-białą. Fotografia jest medium 
stwarzającym wiele możliwości: można rzeczywistość dokumentować 
lub kreować. W moich zdjęciach na tej wystawie nie ma kreacji i nie 

Konkurs fotograficzny!

Uczucia życia 
Jacy są mieszkańcy Europy 

w zwykłych sytuacjach? Chcesz 
wiedzieć, a może wiesz? Zostań 
uczestnikiem międzynarodowe-
go konkursu fotograficznego.   

Wystarczy, że masz od 13 do 23 
lat, jesteś związany z Rybnikiem i 
potrafisz uchwycić w obiektywie ludzi 
i miejsca z ich życia. Fotografie mają 
pokazywać codzienne życie związane 
z zainteresowaniami mieszkańców, 
ich przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami, 
sportem, szkołą, ze spędzaniem 
wolnego czasu itp. Przewodnia myśl 
projektu brzmi: Co jest treścią mojego 
życia? Co jest dla mnie ważne? Dlate-
go zdjęcia mają przedstawiać ludzi w 
typowych sytuacjach, wyjętych 
z ich życia albo dotyczących 
ich roli w społeczeństwie. 

Fotografie wykonywać będą nie 
tylko rybniczanie, ale też mieszkańcy 
Dorsten, Hainichen, Crawley, New-
townabbey i Waslali. Wszystko w ra-
mach projektu pod hasłem „Uczucia 
życia”, którym zarządza niemieckie 
Dorsten, koordynujące działalność 
związaną z uczestnictwem w pro-
gramie „Kulturalna stolica Europy” 
(TWINS 2010). Szczegóły na www.
dkchwalowice.pl. Warto dodać, że 
w DK w Chwałowicach odbywa się 
również cykl prelekcji multimedial-
nych, prowadzonych również przez 
znanego rybnickiego fotografika 
Zbigniewa Solarskiego. — Przyjdź, 
a Twoje fotografie będą coraz lepsze! 
Zwiększysz swoją szansę na zwycięstwo 
w konkursie i być może wyjedziesz na 

warsztaty do Niemiec — prze-
konują organizatorzy. Nic 

dodać, nic ująć!
(S)

Niedobczyce do odkrycia...

warsztaty do Niemiec 
konują organizatorzy. Nic 

dodać, nic ująć!

go zdjęcia mają przedstawiać ludzi w go zdjęcia mają przedstawiać ludzi w 
typowych sytuacjach, wyjętych 

warsztaty do Niemiec warsztaty do Niemiec go zdjęcia mają przedstawiać ludzi w go zdjęcia mają przedstawiać ludzi w 
typowych sytuacjach, wyjętych 

warsztaty do Niemiec warsztaty do Niemiec 
konują organizatorzy. Nic 



Teatr Tańca „Mirago” zaprezentował widowisko 
„Ciągle szukam...”.                     Zdj.: arch. org. 

Teatr Rodzicielski wykonał bajkę „Trzewiki szczęścia”, a na scenie obok dorosłych pojawiły się ich pociechy.      Zdj.: s
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Jeszcze trochę, a Rybnik przestanie 
kojarzyć się jedynie z rondami i szpita-
lem psychiatrycznym. Kolejnym znakiem 
rozpoznawczym mogą stać się… teatry. 
Tylko w ciągu miesiąca w naszym mieście 
odbyło się aż 6 teatralnych premier, 
a swoje aktorskie umiejętności prezento-
wały dzieci, młodzież i dorośli. Wystąpiły 
też profesjonalne teatry.    

Jak zwykle sala Domu Kultury w Boguszowi-
cach zapełniła się publicznością, a ta, jak zwykle, 
się nie zawiodła. Tym razem spektakl pt. „Trzewiki 
szczęścia” w wykonaniu Teatru Rodzicielskiego 
zaskoczył brakiem scenografii, co w przypadku 
bajki mogło dziwić. Ale zabieg zastosowany 
przez reżyserkę spektaklu Izabelę Karwot okazał 
się słuszny – podkreślił rolę aktorów i pozwolił 
„zagrać” okazałemu … fotelowi i tytułowym 
trzewikom. Zaskoczeniem była też obsada – obok 
rodziców na scenie pojawiły się dzieci, do tego w 
ministerialnych rolach. I trudno ocenić kto był 
lepszy… — Fajnie było obserwować ich na pró-
bach, kiedy wzajemnie się wspierali. Mówili: mamo 
dasz radę, spróbuj. A mama radziła – tutaj zrób 
taki gest czy ruch. Pracowali nie tylko na scenie, ale 
też w swoich domach — ocenia I. Karwot, a warto 
dodać, że „Trzewiki szczęścia” były jej spektaklem 
dyplomowym, wieńczącym podyplomowe studia 
z reżyserii teatru dzieci i młodzieży we Wrocła-
wiu. — Zależało mi na tym, by pokazać nie tylko 

aktorów, ale przede wszystkim ludzi, którzy robią 
coś ciekawego dla środowiska. Bo jak głosi morał 
bajki – do szczęścia potrzeba niewiele – czasem 
wystarczy tylko zdjąć buty, czasem pokonać 
własne słabości, a potem można już realizować 
swoje pasje, nawet te sceniczne. W role trudniej 
wchodzi się ukształtowanym już osobowościom, 
dużo łatwiej dzieciom, a potwierdzili to członko-
wie Teatru Najmłodszych TZR, który działa 
od ubiegłego roku pod auspicjami Rybnickiego 
Centrum Kultury. 14 osobowy zespół złożony 
z przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas 
rybnickich podstawówek, zabrał publiczność 
w wyjątkową „Podróż”, której trasę „opracowali” 
Julian Tuwim i Jan Brzechwa. Spektakl był debiu-
tem Teatru Najmłodszych, a reżyserce I. Karwot 
zależało na pokazaniu dziecięcej spontaniczno-
ści. Zachęcała więc maluchy do kreatywności, 
a efekty tych starań ocenili rodzice i dziadko-
wie. Z równym entuzjazmem przyjęto też inny 
spektakl zaprezentowany na deskach TZR, tym 
razem w wykonaniu Teatru Tańca „Mirago”. 
„Ciągle szukam...” widowisko pod tym właśnie 
tytułem, przygotowała Izabela Barska–Kaczmar-
czyk wspólnie z młodymi artystkami, a było ono 
o tyle ciekawe, że po raz pierwszy na scenie tan-
cerki posługiwały się słowem. „Ciągle szukam...” 

opowiada o trudnym okresie 
dorastania, kiedy młodzi ludzie 
czują się zawieszeni pomiędzy 
światem dzieci i dorosłych. 
A najważniejsze, by potrafili odnaleźć samych 
siebie, dlatego szukają, ciągle szukają... Tak jak 
inni, jak… bohaterowie spektaklu „Potoczne 
relacje” młodzieżowej grupy teatralnej „Na 
etapie wirowania”, szukający miejsca w ży-
ciu i pomysłu na nudę. Spektakl premierowy 
pokazano w Domu Kultury w Chwałowicach, 
a wyreżyserowała go Kornelia Pior. Z młodymi 
ludźmi, członkami Teatru z Nazwą pracuje 
Jadwiga Demczuk–Bronowska. Tym razem 
w wypełnionym po brzegi Klubie Energetyka po-
kazali oni spektakl „Bolero” według scenariusza 
Grzegorza Reszki. W KE zaprezentował się też 
Teatr Sztuki Mariana Bednarka z przedsta-
wieniem pt. „Skóra”, które miało dać odpowiedź 
na pytanie dlaczego boimy się inności… Prawdzi-
wą gratką dla miłośników sceny był też Festiwal 
Sztuki Teatralnej Fundacji Elektrowni Rybnik. 
W trakcie trzydniowej imprezy pokazano kil-
kanaście najróżniejszych przedstawień, w tym 
występy teatrów profesjonalnych, a także pokaz 
plenerowy grupy z Drezna. Z pewnością więc 
Rybnik teatrami stoi…                                     (S)

Miasto w masce 

dopisywałbym również do nich żadnej ideologii. A Niedobczyce są do odkrycia. Nie-
ustannie.... A wie, co mówi, bo przez ponad 20 lat tu mieszkał. Ten fakt nie stanowił 
jednak głównego powodu wzięcia udziału w konkursie. Fotografowanie wzięło się 
u niego „...ze szwendania się” z aparatem, bo wszędzie można trafić na coś „fajne-
go”, obojętnie czy to kwiatek, czy puste, niezachęcające dworcowe zabudowania 
wysmarowane graffiti. 

W obiektywie aparatu detal zawsze jest ciekawy. Potwierdzają to również inne 
zdjęcia z nurtu industrialnego lub, lepiej, postindustrialnego. Ale są również pejzaże 
z zawsze malowniczymi hałdami i surowa faktura hałdy wykorzystana jako tło dla 
modelki. Stereotypu hałd jako tematu fotografii broni inicjator konkursu i wystawy 
Klaudiusz Mitko: — Obserwatorowi z zewnątrz Niedobczyce mogą się wydać szare, 
a zdjęcia pokazują, że obiektyw „wyciąga” z nich pewien urok. Choćby w tym 
postindustrialnym detalu...

Jak mówią organizatorzy, fotografia, może również dzięki postępowi 
technologicznemu, zaczyna się odradzać. Coraz więcej ludzi fotografuje 
i bierze udział w konkursach i wystawach, kształtując zarówno u siebie, jak 
i u odbiorców estetyczną wrażliwość.

(r)
Zwycięzca konkursu Jarosław 
Nietrzpiel i jego prace. 

Zdj.: r

opowiada o trudnym okresie 
dorastania, kiedy młodzi ludzie 



Rybnickie Centrum Kultury poszukuje kandydatów 
na stanowisko akustyka

Wymagania: doświadczenie w pracy na stanowisku akustyka, uprawnienia SEP o 1 kV, zdolności 
organizacyjne, dobry stan zdrowia.
Osoby zainteresowane w.w. pracą proszone są o przesłanie swojego CV ze zdjęciem i listem moty-
wacyjnym do 30.05.2008 na adres: 44-200 Rybnik, ul. Saint Vallier 1 lub pocztą 
elektroniczną: rck@neostrada.pl.
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Fortepiany śpiewają dla mamy
Show z okazji Dnia Matki prowadzony 

przez Czesława Majewskiego i Janusza Tyl-
mana nawiązuje do pełnego humoru tele-
turnieju muzycznego. W roli gwiazd wystąpi… 
publiczność. Prowadzący przygotowali szereg 
muzycznych zagadek i łamigłówek do rozwiąza-
nia, a wspólne śpiewanie ułatwią teksty piosenek, 

odtwarzane na dużym ekranie. Gwarantujemy doskonałą zabawę!
28 maja, godz. 19:00

Aga Zaryan
Rybnik znalazł się szczęśliwie wśród 12 miast na 

trasie koncertowej tej znakomitej wokalistki, uhono-
rowanej w ciągu ostatniego roku trzema Złotymi i 
dwoma Platynowymi Płytami. Na scenie towarzyszyć 
jej będą amerykańscy współautorzy bestselleru 
„Picking up the Pieces” Larry Koonse, Munyungo 

Jackson i Dariusz Oleszkiewicz, którzy specjalnie na te koncerty przylecą 
z Los Angeles. Ta trasa to niezwykła okazja usłyszenia na scenie wirtuoz-
erskiego, oryginalnego składu, znanego ze znakomitego albumu. 

30 maja, godz. 20.00

W 80 dni dookoła świata
Któż z nas nie zna przygód angielskiego dżentelmena Phileasa 

Fogga, który, by wygrać zakład, w ciągu 80 dni przemierzył świat? 
Powieść Juliusza Verne’a jest i zapewne będzie inspiracją dla wielu 
artystów: były filmy, seriale, przedstawienia, my obejrzymy musical…  
Spektakl Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie jest przeznaczony 
głównie dla dzieci, ale i rodzice nie powinni się na nim nudzić.    

31 maja, godz. 18.00  

Jak to ze lnem było…
….wyjaśniała Maria Konopnicka w swojej bajce, a jeszcze do 

niedawna odpowiedź na to pytanie znało każde polskie dziecko. 
Dziś tą wiedzą z publicznością chcą się podzielić aktorzy Studia Te-
atralnego TZR. Bajka, jaką zaprezentują, uświadamia nam jak trudnym 
zadaniem było kiedyś pozyskanie tego ekologicznego surowca…    

8 czerwca, godz. 15.00.

 Zakochani w tańcu…
… to tytuł widowiska tanecznego podsumowującego rok 

pracy Studia Tańca w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Jest to również 
„stan uczuciowy” wykonawców spektaklu adresowanego do rodziców 
i przyjaciół.

19 czerwca, godz. 19.00  

Z okazji Dnia Dziecka... 
...szereg atrakcji przygotowały też domy kultury w Niewiadomiu 

i Niedobczycach. Szczegóły na stronach internetowych tych placówek.
O swoich najmłodszych mieszkańcach pamiętała też Rada 

Dzielnicy Meksyk, zapraszając 7 czerwca od godz. 14.30 do 
Parku Kozie Góry. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy, a także 
loterię fantową, wystąpią również dziecięce zespoły.  

Ten kupon uprawnia dzieci i młodzież od lat 3 do 16 do 
wzięcia udziału w losowaniu wielu cennych nagród, w tym 
roweru! Kupon należy wyciąć z „GR” i w czasie imprezy 
Dnia Dziecka wrzucić wypełniony do urny. A potem być 
obecnym na losowaniu, które będzie się odbywało kilka-
krotnie. Życzymy powodzenia! 
Szczegółowy regulamin na stronie www.kultura.rybnik.pl  



Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

Kwietniowy koncert Filharmonii Rybnickiej im. Braci Sza-
franków w składzie kameralnym, w kościele oo. misjonarzy 
na długo pozostanie w pamięci melomanów. 

I to nie tylko dzięki przygotowanemu przez muzyków pod dyrekcją 
Mirosława Jacka Błaszczyka ambitnemu programowi złożonemu z dzieł 
Haendla, Schuberta i Vivaldiego, ale przede wszystkim solistki. Udział 
w koncercie Bożeny Harasimowicz (sopran), artystki o wielkim dorob-
ku i jeszcze większych możliwościach, przynosi prestiż orkiestrze i jest 
sukcesem organizatorów. B. Harasimowicz ukończyła z wyróżnieniem 
Akademię Muzyczną w Gdańsku, a dziś jest profesorem tej uczelni. 
Laureatka wielu konkursów, występuje z najlepszymi orkiestrami i 
dyrygentami w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Europy i 
świata. W swoim repertuarze ma ponad sto dzieł oratoryjno–kantatowych 
od Bacha, poprzez Mozarta do Dworzaka. Od 1997 roku stale współpra-
cuje z Krzysztofem Pendereckim i jest cenioną wykonawczynią jego dzieł 

(m.in Te Deum zaprezentowanym na 100–lecie Filharmonii Narodowej), 
a także utworów Henryka Mikołaja Góreckiego i innych współczesnych 
kompozytorów. Artystka jest również zapraszana do udziału w głośnych 
spektaklach operowych w warszawskim Teatrze Wielkim w reżyserii 
Krzysztofa Warlikowskiego, Mariusza Trelińskiego czy Marty Domingo, 
żony światowej sławy tenora Placido Domingo. 

W Rybniku zaprezentowała Salve Regina Franciszka Schuberta, jednak 
publiczność podbiła Psalmem 112 Laudate Pueri Dominum Antonio Vival-
diego. Przeciętny słuchacz kojarzy tego kompozytora najczęściej z koncer-
tem skrzypcowym „Cztery pory roku”, tym razem zabrzmiał przepiękny, 
o dojrzałej barwie głos solistki. Jak mówił prowadzący koncert Wacław 
Mickiewicz, ze względu na wysokie wymagania stawiane wykonawcom, 
to jedno z rzadziej wykonywanych dzieł Vivaldiego. Wśród polskich 
śpiewaczek ma je w repertuarze tylko Bożena Harasimowicz, co świadczy 
o jej wysokim kunszcie wykonawczym. Cieszy, że również rybniczanie mogli 
się o tym przekonać...                                                                               (r)

Zaprosili nas
• Oddział PTTK w Rybniku na ogłoszenie wyników XXXVI Ogól-

nopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego 
(17 kwietnia).

• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rybniku na koncert kameralny 
– muzyka na Ratuszu (23 kwietnia).

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Biznesu w Rybniku 
na zajęcia otwarte (25 kwietnia). 

• Filia nr 21 PiMBP z siedzibą w Domu Kultury w Niedobczycach 
na wystawę prac plastycznych i wierszy nadesłanych na konkurs 
„Szukamy talentów” (5 maja do 15 czerwca).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na X Konkurs Gawędziarzy 
„W Niewiadomiu po śląsku – bery, bojki, godki” oraz Jarmark Śląski 
(15–16 maja).

• Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club Rybnik na pokaz 
kotów rasowych (18 maja). 

• Politechnika Śląska – CKI i współorganizatorzy na VII Dni Ziemi, 
Wody i Powietrza (18–21 maja, więcej w następnym numerze).  

• Spółka SEGO na finał II edycji ekokonkursu na Zbiórkę Surowców 
Wtórnych w Szkołach i Przedszkolach na terenie miasta, objętego 
patronatem prezydenta (21 maja, więcej w następnym numerze). 

• Dom Kultury w Niedobczycach na cykl imprez majowych, m.in. 
warsztaty plastyczne „Mój Rybnik”, konkurs gwary śląskiej, Dzień 
Matki, i in.  

• Dom Kultury w Chwałowicach na cykl imprez majowych, m.in. 
przesłuchania do XXVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza 
Paprotnego, obchody Dnia Matki i kolejną edycję PLIK–u czyli 
Przeglądu Lubiących Inne Kino (30.05, godz.18.00, a w programie 
pokaz trzech filmów niezależnych: „W poszukiwaniu legendy” w reż. 
Konstantego Kulika, „Lepszy człowiek” i „4 godziny” w reż. Bartka 
Potocznego, wstęp wolny).

Koncert Filharmonii Rybnickiej

Vivaldi na głos...

Bożena Harasimowicz zaśpiewała z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej pod batutą 
Mirosława Jacka Błaszczyka.                                                                            Zdj.: r

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 41

2 czerwca, godz. 19.30

Do ciebie, człowieku
prod. Szwe-

c j a ,  2 0 0 6 , 
dramat, czas 
94 min.; scen 
i  r e ż . :  Ro y 
A n d e r s s o n ; 
obsada: Fred 
A n d e r s o n , 
B j ö r n  E n -
glund, Robert 

Grundström, Elisabeth Helander, 
Elisabeth Jörgensen.

Szwedzki reżyser Roy Andersson 
w filmie „You, the Living”, zaska-
kuje widza barwną mozaiką scen. 
Z nich buduje uniwersalną opo-
wieść o ludzkim życiu. Dopraco-
wany wizualnie w najdrobniejszych 
szczegółach film przesycony jest 
błyskotliwym czarnym humorem. 

Z uwagą przygląda 
się każdemu z nas 
– naszym marzeniom, 
pragnieniom, rado-
ściom, szaleństw.

9 czerwca, godz. 19.30

Motyl i skafander
prod. Fran-

c j a ,  U S A , 
2008, biogra-
f i c zny /dra -
mat, czas 112 
min.; reż.: Ju-
lian Schnabel, 
scen.: Ronald 
Harwood; ob-
sada: Mathieu 

Amalric, Emmanuelle Seigner. 
Prawdziwa historia redaktora 

francuskiego ELLE, Jean–Domini-
que’a Bauby, który w wieku 43 lat 
zostaje sparaliżowany w wyniku 
udaru. Paraliż obejmuje całe jego 
ciało z wyjątkiem lewego oka, 
którym komunikuje się z bliskimi. 
Próbuje opisać wszystkie aspekty 
swojego wewnętrznego świata 
– od psychicznego udręczenia 
spowodowanego uwięzieniem we 
własnym ciele, po wyimaginowane 
opowieści ze światów, które od-
wiedził w swoim umyśle. 

Rodzinie i przyjaciołom tragicznie zmarłego
 Marcina Jończyka

 tworzącego wraz z nami turniej Tańca Break Dance

najszczersze wyrazy współczucia 

składają dyrekcja i pracownicy 
Rybnickiego Centrum Kultury
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Złote Gody

Wspomnień czar
„…Wczoraj biały, biały welon, jutro 

białe, białe włosy…” – fragment piosenki 
z popularnego serialu doskonale od-
zwierciedla upływający czas. Jednak ryb-
niccy jubilaci, którzy przeżyli wspólnie 50 
lat, wciąż doskonale pamiętają swój ślub. 
Jakby to było wczoraj… 

— To była huczna uroczystość, z zabawą 
na ponad 100 gości — wspominają Aniela 
i Franciszek Holonowie z Radziejowa, 
którzy ślub wzięli po 3 miesiącach narzeczeń-
stwa, 17 lutego w dniu mroźnym i śnieżnym. 
A poznali się na weselu u kuzyna pani Anieli, 
na którym byli drużbami. Pan Franciszek 
pracował na kop. „Chwałowice”, a jego żona 

przez 35 lat była sprzedawczynią. Wspólnie 
wychowali dwie córki, a teraz cieszą się 
z trzech wnuków, jednej wnuczki oraz jednego 
prawnuka. — W małżeństwie ważne jest zro-
zumienie — mówi F. Holona, a pani Aniela 
dodaje: — Zrozumienie, miłość i przebaczanie. 
Swoją receptę na półwiecze we dwoje mają też 
inni złoci jubilaci – Bronisława i Mieczysław 
Cichy, Maria i Leon Cofalikowie, 
Marta i Franciszek Filipowscy, Alfreda 
i Marian Głodkowie, Aniela i Alfred 
Gomółkowie, Irena i Józef Jarzynowie, 
Irena i Józef Jonderkowie, Janina i Alojzy 
Kozikowie, Lidia i Justyn Królowie, 
Anna i Władysław Kuźniakowie, Janina 

i Tadeusz Lewandowscy, 
Halina i Marian Mrozkowie, 
Jadwiga i Stanisław Palińscy, 
Krystyna i Norbert Palkowie, 
Irena i Ernest Parmowie, Hildegarda 
i Tadeusz Paszkowie, Róża i Edmund 
Pawlasowie, Elżbieta i Bronisław 
Szalowie, Aniela i Jan Zmudowie. 

Złotym parom życzenia wszelkiej po-
myślności i zdrowia złożył prezydent miasta 
Adam Fudali, który wespół z Marią Cwenar, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręczył 
jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, kwiaty i upominki. A potem 
przyszła pora na wspólne śpiewy, biesiado-
wanie z zespołem „Gama”, rozmowy i wspo-
mnienia. Bo przecież „życie jest nowelą”. 

Tekst i zdjęcia: (S)



Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz 
„Rybnik. Znaki samorządnych wspólnot” była dyskusja 
samorządowców nad statutami dzielnic. W jej toku 
okazało się, że przygotowanie zgodnych ze wszystkimi 

naukowymi kryteriami symboli graficznych dla danych 
lokalnych społeczności nie jest proste. W cyklu 
artykułów przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. Dziś 
przedstawiamy Niedobczyce.

ryc. 1 – Najstarsza znana pieczęć gminy Niedobczce z 1722 r.
ryc. 2–4 – Pieczęcie Niedobczyc używane od połowy XIX w. do lat 20. XX w.
ryc. 5–6 – Pieczęcie Niedobczyc używane w. latach 1920–1939.
ryc. 7–8 – Znak wspólnoty Niedobczyc błędnie nazwany przez M.Gumow-
skiego herbem i opublikowany w 1939 r., zamieszczono w 1965 r. w innym 
opracowaniu graficznym w książce Miasta polskie w Tysiacleciu mimo, że 
w tym czasie obowiązywał inny urzędowy wzór herbu miasta.
ryc. 9–10 – Herb Niedobczyc wg strony internetowej miasta oraz w wersji 
poprawionej przez Małgorzatę Kaganiec.

Znaki wspólnoty
Niedobczyce

ryc. 1 – Najstarsza znana pieczęć gminy Niedobczce z 1722 r.ryc. 1 – Najstarsza znana pieczęć gminy Niedobczce z 1722 r.ryc. 1 – Najstarsza znana pieczęć gminy Niedobczce z 1722 r.ryc. 1 – Najstarsza znana pieczęć gminy Niedobczce z 1722 r.ryc. 1 – Najstarsza znana pieczęć gminy Niedobczce z 1722 r.
ryc. 2–4 – Pieczęcie Niedobczyc używane od połowy XIX w. do lat 20. XX w.
ryc. 5–6 – Pieczęcie Niedobczyc używane w. latach 1920–1939.
ryc. 7–8 – Znak wspólnoty Niedobczyc błędnie nazwany przez M.Gumow-
skiego herbem i opublikowany w 1939 r., zamieszczono w 1965 r. w innym 
opracowaniu graficznym w książce Miasta polskie w Tysiacleciu mimo, że 
w tym czasie obowiązywał inny urzędowy wzór herbu miasta.
ryc. 9–10 – Herb Niedobczyc wg strony internetowej miasta oraz w wersji 
poprawionej przez Małgorzatę Kaganiec.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 43

ryc. 1 ryc. 2 ryc. 3 ryc. 4 ryc. 5 ryc. 6

Rozległe, rozłożone na wzgórzach i w dolinie 
Niedobczyce, swymi początkami sięgają XII wie-
ku. Pierwszy zapis o tej wsi pochodzi z roku 1228 
i znajduje się w zachowanym do dziś dokumencie 
związanym z czarnowąskim, niestety już nie ryb-
nickim, klasztorem sióstr norbertanek.  Od roku 
1281 wraz z Rybnikiem i okolicą wchodziły w skład 
księstwa raciborskiego, które następnie przeszło 
w ręce Przemyślidów opawskich. Na krótko, 
w latach 1521–1532, wróciły wraz z księstwem 
raciborskim w ręce Piastów, by potem – od 1532 r. 
przejść pod bezpośrednią władzę Habsburgów.

Niedobczyce, wchodząc w skład tzw. „państwa 
rybnickiego”, dzieliły losy Rybnika i okolicznych 
wsi. W roku 1788, ówczesny właściciel „państwa”, 
Antoni Węgierski, odsprzedał je królowi pruskie-
mu. Nieduża wieś o typowo rolniczym charakte-
rze, zaczęła zmieniać się i rozwijać dopiero w dru-
giej połowie XIX wieku. Wpłynęła na to eksplo-
atacja odkrytych najpierw pokładów rud żelaza, 
a następnie węgla. Przemysłowy charakter nadały 
osadzie kopalnie „Hoym” (później „Ignacy”) 
oraz „Römer”, którą przemianowano w 1936 r. 
na „Rymer”. Awans gospodarczy i zmiana oblicza 
– z rolniczej wsi w osadę przemysłową – trwał 
też po zakończeniu II wojny światowej. Decyzją 
władz Niedobczyce połączono w roku 1946 
z sąsiednimi miejscowościami: Niewiado-
miem Górnym i Dolnym, Beatą, Popielowem 
i Radziejowem. Z dniem 1 stycznia 1955 r. 
Niedobczyce otrzymały prawa miejskie, a wraz 
z nimi prawo do herbu, który został przyjęty 
w początkach lat sześćdziesiątych. Kolejna decy-
zja administracji państwowej z roku 1975, ściśle 
związała Niedobczyce z Rybnikiem. Włączone 
w skład Rybnika, stały się jego dzielnicą.

Kształtowanie się znaku wspólnoty Niedobczyc 
ma swą bogatą historię. Trwa od trzech stuleci, 
rozpoczynając się na początku wieku XVIII, kiedy 
to niedobczycka gmina zaczęła używać własnej 
pieczęci. Zmieniające się dwukrotnie w XIX 
i w początkach XX wieku godła napieczętne 

nie stały się podstawą herbu. Przyjęty w 1960 r. 
herb miasta uwzględniał przemiany ustrojowe 
i gospodarcze. Niedobczyce z osady o charakterze 
rolniczym przekształciły się w miasto z przemysłem 
wydobywczym. Włączenie do Rybnika spowodowa-
ło utratę praw miejskich i w konsekwencji, prawa 
bo herbu, który obecnie może funkcjonować tylko 
jako znak wspólnoty.

Jak zatem wyglądały, co przedstawiały i jakie 
treści symboliczne niosły ze sobą wcześniejsze zna-
ki? Na początku wieku XVIII była w niedobczyc-
kiej gminie wiejskiej używana okrągła pieczęć 

o średnicy 20 mm. 
W jej polu, w otoku 
sznurowym, u góry 
znajduje się litera N 
z kropką z prawej na-
wiązująca do nazwy wsi, 
zaś pod nią są skrzyżo-
wane dwuzębne widły 

i grabie. Pieczęcią z takim wyobrażeniem potwier-
dzono spisy majątku w Katastrze Karolińskim z lat 
1722–1723. Kolejna pieczęć, o średnicy 29 mm, 
tym razem z innym godłem, weszła w użycie z pew-
nością przed rokiem 1835. Jest to doskonale znane 
mieszkańcom Niedobczyc wyobrażenie szopy 
zbudowanej z czterech prostych słupów, z dachem 
dwuspadowym krytym strzechą, ozdobionym 
dwoma sterczynami. Napis na niej, czyli legenda, 
w języku niemieckim brzmiał: G[EMEINDE] 
NIEDOBSCHIZ | RYBNIKER | KREIS. Pie-
częci tej używano do 1894 r.

 Nowsze dwie pieczęcie, sprawione przez gminę 
około początku XX w. różniły się od poprzedniej 
rozmiarami, szczegółami rysunku godła i zapi-
sem legendy. Pierwszą, z nich, o średnicy 27 mm, 
z legendą: GEMEINDE NIEDOBSCHÜTZ 
| KR[EIS] RYBNIK, używano w latach 1907–
–1911, drugą, większą (30 mm ), pieczętowano 
dokumenty prawdopodobnie do końca 1919 lub 
połowy 1920 roku.

Nową pieczęć ze zmienionym godłem, gmina 
sprawiła około połowy 1920 roku. Zmiana wiąże 
się w widoczny sposób z rozpoczęciem budowy 
kościoła parafialnego w Niedobczycach. Donio-
słe to dla mieszkańców wydarzenie upamiętniono 
przedstawieniem kościoła z nawą ze spadzistym 
dachem, z dwoma oknami i drzwiami pomiędzy 
nimi i z wieżą z oknem, nakrytą spiczastym da-
chem zwieńczonym krzyżem. Legendę na pieczęci 

o średnicy 32 mm zapisano po niemiecku: Ge-
meindevorstand Niedobschütz *Kreis Rybnik 
O[ber] – S[chlesien]*.Używano jej krótko, od 
lata 1920 do lipca 1922 r. Równolegle z nią, co 
jest ewenementem, funkcjonował jej polski odpo-
wiednik z napisem: GMINA NIEDOBCZYCE 
POWIAT RYBNICKI. Opieczętowano nią 
przykładowo dokument w języku niemieckim 
z datą 24 października 1920 r .Ponownie pieczęci 
użyto w czerwcu 1922 r., i odtąd stosowano ją do 
września 1939 r.

Żadne z omówionych wcześniej godeł napie-
czętnych nie stało się podstawą do stworzenia her-
bu miasta Niedobczyce, czyli w terminologii heral-
dycznej nie przeszło procesu heraldyzacji. Ówcze-
sne władze nie zaakceptowały funkcjonujących do 
września 1939 r. wizerunków, i nie zdecydowały się 
na przyjęcie wersji zaproponowanej przez Mariana 
Gumowskiego. Ten, XIX–wieczne godło uznał 
bezzasadnie za herb przydając mu barwy: w polu 
błękitnym złoty bróg. Opublikowany przez niego 
schematyczny rysunek długo trwał w świadomości 
mieszkańców. W roku1960 przyjęto herb wzorowany 
na przedwojennym herbie Knurowa. Przedstawiał 
się następująco: w trójdzielnej tarczy, u góry, w polu 
czerwonym nieukoronowany Orzeł Biały dzielony w 
pas, poniżej, w polu prawym – błękitnym – pół złotej 
szopy, w polu lewym – zielonym czarne zabudowania 
kopalni i godło górnictwa pod częścią koła zębatego. 
Takie zestawienia znaków graficznych nawiązuje 
do przemian politycznych i gospodarczych jakie tu 
zaszły po 1945 r. Nieukoronowany Orzeł w polu 
czerwonym symbolizuje zmianę statusu miejscowości 
w Polsce Ludowej. Z niewielkiej gminy rolniczej, 
której godłem w XIX w. była szopa na siano, zwana 
na Górnym Śląsku brogiem, Niedobczyce poprzez 
rozwój przemysłu wydobywczego i maszynowego 
stały się prężnym ośrodkiem gospodarczym. Do tych 
przemian nawiązują pola poniżej Orła – błękitne 
z prawej z fragmentem szopy łączy się z polem le-
wym, zielonym, na którym wyobrażono zabudowania 
kopalniane. Na dominującą rolę górnictwa oraz 
przemysłu metalowego wskazują nie tylko barwy 
(czerń i zieleń), ale również godło górnictwa skrzyżo-
wane młotki pod fragmentem koła zębatego.

W tej postaci herb obowiązywał do roku 1975, 
kiedy to Niedobczyce, wraz z włączonymi do nich: 
Popielowem, Radziejowem i Niewiadomiem, 
weszły jako dzielnice w skład Rybnika.

Elżbieta Bimler–Mackiewicz
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Krzyż przy gróbku
Sto, może dwieście lat temu, lub jeszcze 

dawniej, na terenie dzisiejszego Rybnika doko-
nana została pewna zbrodnia. Otóż na słynny 
rybnicki targ jechali gospodarze czy inni kupcy, 
zajmujący się hodowlą i handlem świniami.  
A takich nazywano po śląsku – świnkorzami 
lub świniorzami. Najprawdopodobniej jechali 

z Knurowa, który dawniej specjalizował się  
w hodowli świń. Zresztą sama nazwa „Knurów” 
pochodzi od określenia samca świni. A ich 
droga wiodła przez dzisiejszą dzielnicę Rybnika 
Kamień. Tam też musieli przechodzić przez las, 
obszar nazywany kolonią Świerki. Jednak ich 
„świńskim interesem” musiała się zaintereso-
wać jakaś grupa złodziei, bo gdy kupcy wracali 
już z targu z pieniędzmi, zostali na Świerkach 
napadnięci i zabici.

Zdarzenie to potwierdza nie tylko tradycja 
ustna mieszkańców Kamienia, ale również 
zapis w kronice parafialnej w Książenicach, do 
której niegdyś należeli mieszkańcy Kamienia. 
Czytamy tam: „W Kamieniu, w zachodniej części 
wioski istnieje kolonia zwana Świerki. Znajduje 
się tam krzyż przydrożny, drewniany, którego hi-
storia, według opowiadań najstarszych parafian 
jest następująca. Dawno temu jechali handlarze 
(świnkorze). W drodze zostali napadnięci, za-
mordowani i na tym miejscu pogrzebano ich,  
a nad grobem usypano kopiec i ustawiono mały 
krzyż. Ostatni właściciel p. (Aleksander) Spendel 
z Młynów postawił na tym miejscu duży krzyż 
(lata 20. XX wieku), ale nie został on oficjalnie 
poświęcony. Dopiero w roku 1953 ustanowiono 
nowy krzyż, który poświęcił osobiście proboszcz 
ks. Paweł Ryś, powtórne poświęcenie nastąpiło 
9 czerwca 1966 roku. Niedaleko krzyża znajduje 
się 4 ha gruntów i las i nazwane to zostało polem 
przy gróbku, a to dlatego, że tam był grób.”

Ale lata lecą i krzyż był już w bardzo złym 
stanie, więc grupa mieszkańców Kamienia 
postanowiła zrobić w tym miejscu nowy. 
Było dużo roboty z konstrukcją drewnianą, 
w wycinaniem blachy, z zabetonowaniem 
solidnej stopy pod nową konstrukcję itd.  
W przedsięwzięcie zaangażowało się wiele 
osób, a zwłaszcza: Piotr Kajzerek, Roman 
Mandera, Eugeniusz Jaruga, Jacek Szymura, 
Wiesław Kostecki, Joachim Groborz, Franci-
szek Kucharczak oraz Iwona i Franciszek Mi-
trengowie. Przede wszystkim jednak podobiznę 
Chrystusa namalowała Joanna Kucharczak, 
przez co nowy krzyż na Świerkach nabrał 
ciekawych, współczesnych barw i kształtów. 
Ostatecznie nowy krzyż przeniesiono i zamon-
towano na tym historycznym miejscu w sobotę 
26 kwietnia br., natomiast uroczyste poświę-
cenie nastąpiło trzy dni później. Uczyniono to 
podczas mszy św., którą odprawił proboszcz 
z parafii św. Brata Alberta w Kamieniu, ks. 
Jerzy Korduła. Tak więc na mapie Rybnika 
zyskaliśmy nie tylko kolejny odnowiony krzyż, 
ale również turystyczną ciekawostkę, bowiem 
umieszczono tam również małą tablice in-
formacyjną z opisaniem losów tego miejsca.  
A bez trudu można je odnaleźć, jeżdżąc szla-
kami rowerowymi na terenie Kamienia. A więc 
warto zaplanować sobie w tym rejonie spacer 
czy przejażdżkę. 

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Pod koniec kwietnia br. krzyż na Świerki przeniesiono, zamontowano i poświęcono. 

Joanna Kucharczak z Kamienia podczas malowania na 
blasze podobizny Chrystusa.
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Zdjęcie 63/2
To zdjęcie przyniosła nam Wiesława Szmidt. Zostało ono 

wykonane latem 1930 roku i przedstawia pracowników 
dawnego szpitala „Spółki Brackiej” w Rybniku przy ulicy 
Rudzkiej, w miejscu dzisiejszego kampusu. Z pewnością wielu 
rybniczan rozpozna tam swoich przodków. Natomiast piąty 
z lewej, w okularach, siedzi teść pani Wiesławy – Franciszek 
Szmidt.

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!

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 45

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. Ka
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Zdjęcie 63/1
Oto prezentujemy niezwykłe 

zdjęcie i zapisany na odwrocie 
tekst. Przyniosła go Marta Prus 
z Chwałowic. Widzimy trzech 
Ślązoków powołanych przymu-
sowo do niemieckiej armii, któ-
rzy podczas urlopu w Clermont 
we Francji zrobili sobie 23 kwiet-
nia 1944 roku dowcipne zdjęcie, 
wkładając głowy do planszy 
z wymalowanym samolotem. 
Ale jeszcze dowcipniejszy jest 
tekst z tyłu zdjęcia: „Drodzy, toż 
jada już do Ameryki, jeno musza 
dać pozor, bo nas Nieprzyjaciel 
goni”. Otóż jest to aluzja do 
planów zdezerterowania od 
Niemców do amerykańskiej 
armii. A zresztą takie dezercje 
wśród Ślązoków były wówczas 
masowe, ale za to groziła kara 
śmierci. I dlatego taka zakamu-
flowana treść podpisu. 



Bezpłatna
mammo-
grafia

Rybniczanki mogą ko-
rzystać z bezpłatnych ba-
dań mammograficznych 
wykonywanych w ramach 
„Programu Profilaktyki 
Raka Piersi”. Oferta prze-
znaczona jest dla 5.000 kobiet 
w wieku 50–69 lat, które 
w ostatnich dwóch latach 
nie miały zrobionej mam-
mografii. Finansowane ze 
środków Narodowego Fun-
duszu Zdrowia badania będą 
przeprowadzane w nowo 
otwartej filii Niepubliczne-
go Wielospecjalistycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„MEDICUS99” z Jastrzę-
bia Zdroju, która mieści się 
w Rybniku przy ul. Ko-
ściuszki 54. Zainteresowa-
ne panie mogą się rejestro-
wać od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 
do 15.00 pod numerem te-
lefonu 032 755 88 19.

Z notatnika strażnika miejskiego
Dorobić na parkingu
17 kwietnia jeden z funkcjonariuszy pełnią-

cych dyżur w centrum monitoringu zauważył 
podejrzaną osobę na parkingu przy ul. Dwor-
cowej. Mężczyzna „wpadł w oko” strażnikowi, 
bo pobierając opłaty od parkujących tam kie-
rowców, nie przypominał żadnego ze znanych 
parkingowych. Na miejsce udał się znajdujący 
się w pobliżu patrol SM. Jak się okazało, po-
dejrzenia okazały się słuszne. Mężczyzna nie 
miał żadnych dokumentów pozwalających 
mu na pobieranie opłat. Jak później wyjaśniał, 
korzystając z okazji i braku „prawdziwego 
parkingowego, chciał sobie trochę „dorobić”. 
A do tej pory wydawało się nam, że by „dorobić”, 
trzeba wyjechać do Londynu lub Dublina… 

Pod wpływem 
Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 19 

kwietnia. W rejonie Placu Kopernika zaobser-
wowano kobietę, która nie zważając na ruch 
samochodowy, w najlepsze spacerowała środ-
kiem ulicy, próbując jeszcze zatrzymać prze-
jeżdżające pojazdy. Wezwani strażnicy podjęli 
interwencję. Podczas rozmowy z kobietą, już 
w bezpiecznym miejscu, okazało się, że 
wykazuje ona oznaki niezrównoważenia. Na 
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które 
przewiozło ją do szpitala psychiatrycznego. 

Tam okazało się, że kobieta leczyła się już 
psychiatrycznie i była pod wpływem leków 
nasennych. 

Samobójcza próba
Inny smutny, niestety, incydent, choć szczę-

śliwie zakończony, miał miejsce 25 kwietnia br. 
Strażnik pełniący nocny dyżur w centrum moni-
toringu zaobserwował 3 młode kobiety idące ul. 
Zamkową. Jedna z nich wyglądała na poważnie 
ranną. Po przybyciu patrolu okazało się, że 
jedna z kobiet silnie krwawi. Zostały zabrane na 
komendę SM, gdzie udzielono rannej pierwszej 
pomocy. W trakcie wyjaśniania okoliczności 
zdarzenia wyszło na jaw, że próbowała ona 
popełnić samobójstwo, podcinając sobie żyły 
butelką. Na miejsce wezwano pogotowie, które  
dziewczynę zabrało. 

Godny naśladowania
Aby nie prezentować w naszej kronice tylko 

złych i przykrych wydarzeń, postanowiliśmy 
wreszcie podać przykład godny naśladowa-
nia. Otóż 26 kwietnia br. do Komendy Straży 
Miejskiej zgłosił się mieszkaniec Rybnika, który 
znalazł telefon komórkowy na parkingu przy 
ul. Hallera, obok pojazdu marki Seat. Dyżurny 
strażnik natychmiast ustalił właściciela telefonu, 
który pojawił się w komendzie już po kilku 

minutach. Uczciwemu znalazcy także i my dzię-
kujemy, mając nadzieję, że takich przykładów 
będzie w naszym mieście coraz więcej.

Wężykiem…
11 maja patrol SM został poinformowany 

o podejrzanie poruszającym się samochodzie 
w okolicach Centrum Handlowego „Plaza”. 
Na miejscu strażnicy zaobserwowali pojazd, który 
jechał tzw. „szlakiem tropicieli węży”, tj. od kra-
wężnika do krawężnika. Po zatrzymaniu pojazdu 
okazało się, że kierowca, którym był 28–letni 
mężczyzna, ma 2,25 promila alkoholu w krwi. 
Sprawę przekazano policji. Wiosna w pełni, to 
i węże wyległy wygrzewać się na słoneczku. A za 
nimi „tropiciele”, co gorsza, zmotoryzowani…

Desperacka decyzja
Do dramatycznego wydarzenia doszło 12 

maja na ul. św. Antoniego. Nieznany mężczyzna 
poinformował telefonicznie dyżurnego SM, że 
chce popełnić samobójstwo. Na miejsce udał 
się patrol. W momencie, kiedy strażnicy pod-
jeżdżali, mężczyzna z paskiem założonym na 
szyi wysunął się przez okno. Strażnicy podjęli 
natychmiastową akcję. Wyłamali drzwi do domu 
i wciągnęli desperata z powrotem do mieszkania. 
Po reanimacji mężczyzna odzyskał przytomność 
i został zabrany przez pogotowie.                  Fr.

II LO...
Dyrekcja, Rada Rodziców i uczniowie II Liceum Ogólno-

kształcącego serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów 
i sympatyków szkoły na obchody jubileuszu szkoły, połączone 
z tradycyjnym Piknikiem Przyjaciół II LO – 14 czerwca 2008 r. 

W tym roku jest to wydarzenie szczególne, ponieważ szkoła święto-
wać będzie 60–lecie. Szczegółowy harmonogram imprezy już wkrótce 
pojawi się na stronie internetowej szkoły www.2lo.rybnik.pl 

Wszystkie osoby, które zechciałyby wesprzeć finansowo organizację 
jubileuszu, prosimy o wpłaty na podane niżej konto: Rada Rodziców 
przy II LO im. A. Frycza Modrzewskiego, BankDn NORD Polska 
S.A. Oddział w Rybniku ul. Rynek 13, nr konta: 36 1370 1213 
0000 1761 4794 4402; w tytule wpłaty prosimy wpisać: Jubileusz 
60–lecia szkoły.

Jubileusze „Mechanika”...
7 czerwca 2008 r. będą miały miejsce 
główne uroczystości związane z 55–le-
ciem Zespołu Szkół Mechaniczno–Elek-
trycznych.
Program obchodów: 
• 10.00 – msza św. w bazylice św. Anto-

niego w Rybniku
• 11.30 – część oficjalna w Rybnickim 

Centrum Kultury
• 13.30 – przejście do szkoły, poczę-

stunek
• 14.30 – spotkania rocznikowe, zwiedza-

nie szkoły, wspólne biesiadowanie. 
Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa 
w imprezie w sekretariacie szkoły lub drogą 
elektroniczną, na adres sekretariat@zsme.pl, 
podając imię, nazwisko, typ szkoły, klasę i rok 
ukończenia szkoły, aktualny adres lub telefon w 
terminie do końca maja 2008 roku.
Komitet Organizacyjny ustala odpłatność za 
uczestnictwo w imprezie w wysokości 40 
zł (uczestnik otrzyma kupon żywnościowy 
i upominek). Kwotę można wpłacać w sekre-
tariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych ul. Kościuszki 23, 44-200 Rybnik: 
80 1680 1017 0000 3000 1274 5254 
z dopiskiem: 55 LAT. Więcej informacji: 
www.zsme.pl. Zapraszamy absolwentów 
i wszystkich sympatyków szkoły!

 ...i Szkoły Podstawowej nr 32
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego 

w Orzepowicach wraz z Radą Dzielnicy Orzepowice zapraszają 
do udziału w jubileuszu 95–lecia szkoły oraz w okolicznościo-
wym festynie. Uroczystości rozpoczną się 31 maja o godz. 9.00 
od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Floriana, w trakcie 
której poświęcony zostanie sztandar szkoły. Do udziału zaproszeni 
zostali żyjący członkowie rodziny Alfreda Szklarskiego i przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych szkół noszących imię pisarza. Uroczystości i występy 
zaplanowano również na sali gimnastycznej oraz na placu wokół szkoły, 
a na festynie wystąpią m.in. Kabaret Noc, Kabaret Chwilowo Kaloryfer 
oraz grupa „Duo Fenix – Dwa Fyniki”. Tak więc rozrywka zapewniona, 
podobnie jak „mała gastronomia”. Zapraszamy zatem do udziału 
wszystkich mieszkańców Orzepowic! 
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Radziejów
Po gruntownej modernizacji zostanie oddane do użytku 

boisko sportowe MKS 32 w Radziejowie. Uroczystość 
otwarcia wraz z dzielnicowym festynem będzie miała 
miejsce 22 czerwca br. 

Uroczystości rozpocznie msza św. o godz. 12.15 w kościele pod 
wezw. Trójcy Świętej w Popielowie, a potem nastąpi otwarcie 
obiektu i festyn z udziałem artystów muzyki folkowej. Odbędzie 
się również turniej piłki siatkowej dla drużyn niezrzeszonych 
oraz tenisa stołowego, o puchar Rady Dzielnicy.

Dotychczasowym właścicielem nieremontowanego od kilku-
dziesięciu lat obiektu było TKKF Rybnik. Starania o remont 
boiska wraz z zapleczem zainicjowali dzielnicowi działacze 
samorządowi, a nieustannym orędownikiem modernizacji był 
ówczesny radny Zygmunt Gajda. Remont został przeprowadzo-
ny ze środków budżetu miasta oraz pozyskanych przez miasto 
na ten cel środków unijnych.  

Tanie wakacje 
w Wapienicy!

ZHP Komenda Hufca Ziemi Ryb-
nickiej jak co roku organizuje letni 
wypoczynek dla zuchów i harcerzy, 
ale również dla dzieci niezrzeszonych w ZHP.

Organizowane są kolonie 14–dniowe w kampingach 
dla dzieci w wieku od 7–11 lat oraz obozy 14– i 7– dnio-
we pod namiotami dla dzieci w wieku 11–16 lat.

Koszt turnusu 14–dniowego dla dzieci nie należących 
do ZHP wynosi 560 zł, zaś 7–dniowego – 280 zł.

Szczegółowych informacji udziela: ZHP Ko-
menda Hufca Ziemi Rybnickiej, 44–200 Rybnik ul. 
Kościuszki 17, tel. 032 42 21 984, 602 387 316.

Maroko–Nowiny
Rada Dzielnicy Maroko–

–Nowiny zaprasza 7 czerw-
ca na boisko Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 
przy ul. Orzepowickiej na 
festyn pod hasłem „Tu żyję, 
tu mieszkam”. Początek 
o godz. 14.00, a w progra-
mie m.in. spartakiada przed-
szkolaków, podsumowanie 
konkursu „Moja dzielnica 
na pocztówce” oraz występy 
artystyczne, loteria fantowa, 
wesołe miasteczko i wiele 
innych atrakcji. 

dla dzieci niezrzeszonych w ZHP.

Posprzątaj 
po swoim psie! 

Wydział Ekologii przygotował 
dla rybniczan zestawy do sprzą-
tania po swoich czworonogach. 

Bezpłatne zestawy może otrzymać 
każda osoba, która przedstawi pra-
cownikowi Wydziału Ekologii dowód 
uiszczenia opłaty za swojego psa. 
W komplecie jest 5 worków FEDOG. 
Można je również otrzymać w admi-
nistracji spółdzielni mieszkaniowych 
(również za okazaniem potwierdzenia 
opłaty za psa). Łącznie do rozdyspo-
nowania jest 5 600 sztuk worków.

Wybierz się na festyn...

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 47
Po odbiór nagród należy się zgłosić w ciągu 3 miesięcy

Foto–zagadka
Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię i interesujesz się 

również zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w nowym konkursie. 
Wystarczy obejrzeć publikowane obok zdjęcie i odgadnąć gdzie i w jakim budynku 
znajduje się to piękne okno.

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 16 czerwca br. Wśród osób, które 
przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody:    

SANBIOS, ul. Sikory 7, 44–100 Gliwice, 
tel./fax 032/23 49 632; www.sanbios.pl

Zestaw 
suplementów: 
Pilonyx i Vita Selen ACE 

poprawiających jakość włosów, skóry i paznokci, 
dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich 

Hity na maj

2 karty prezentowe wartości 
50 zł każda

Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

empik

Zaginiony dziennik India-
ny Jones’a. Tekst i redakcja 
Anthony „Indy” Magnoli. 
Wyd. Becker&Mayer, 2008 
Lucasfilm. Wyd. polskie 
Muza SA., Warszawa 2008.

Pomysłowa publikacja związana 
z premierą IV części kultowego 
filmu z Harrisonem Fordem w roli 

dr. Henry’ego Jones’a Juniora, zwanego Indianą. Ponad 60-letni 
aktor ponoć (filmu jeszcze nie obejrzeliśmy) świetnie się spisał, 
a nam pozostaje, uważny dotąd za zaginiony, dziennik, w którym 
archeolog – łowca przygód zapisywał „…to co zobaczył i czego 
się nauczył”, jak przykazał mu ojciec, Henry Jones Senior.

•••
„Przyroda polska”, 

miesięcznik Ligi Ochrony 
Przyrody, nr 5/2008.

Pismo dla miłośników i flory, 
i fauny, promujące również dzia-
łania proekologiczne. W numerze 
2 dodatki gratis: „Natura i zdrowie” 
oraz „Biuletyn eko–edukacyjny”. 
A także: bilans Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r., 
o ocieplaniu się klimatu, zadeptywaniu tatrzańskich krokusów, 
zabijaniu polskich żubrów na Ukrainie, o trzmielach i biebrzań-
skich bagnach. Najlepiej czytać na łonie natury…

•••
CD Czesław Śpiewa, Debiut. 

Mystic Production 2008.
Czesław przez wiele lat mieszkał 

w Danii, jednak słowiańskie korzenie 
przyciągnęły go w końcu do Polski. 
Jego debiut jako wokalisty wzbudził 

duże poruszenie na rynku muzycznym, również ze względu na teksty 
piosenek, których autorami są internauci na czacie Multipoezja 
w Onet.pl. Niektóre tracą „częstochowskimi rymami”, ale większość 
jest zabawna… Pomysł płyty i selekcja tekstów oraz zmiany 
niektórych wersów Michał Zabłocki.

•••
DVD Magazyn sztuki do-

kumentu Planete Doc Re-
view. Wyd. Against Gravity 
Sp z o.o. 2008. 

Seria wydawnicza obejmująca 
najlepsze tytuły prezentowane na 
jedynym w świecie festiwalu długo-
metrażowych filmów dokumentalnych 
Planete Doc Review w Warszawie. Na 
program festiwalu składają się najwybitniejsze pełnometrażowe filmy 
dokumentalne świata, nagradzane na najbardziej prestiżowych między-
narodowych festiwalach filmowych (w tym wielokrotnie uhonorowane 
nagrodami publiczności), zdobywcy Oscarów. Podejmują  drastyczne 
i kontrowersyjne tematy, prezentując najwyższy poziom realizatorski. 
Czas dowiedzieć się prawdy o tym najlepszym ze  światów… 

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 4: zdjęcie przedstawia rzeźbę 
zdobiącą łącznik dawnego szpitala „Juliusz” od ul. Klasztornej.
Nagrody otrzymują:
• bony towarowe – ANNA FICEK i MAREK SKROBOL  z Rybnika
• suplementy – JANINA MOCZAŁA  z Popielowa



Strona przygotowywana jest przez Fundację ER.
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W plebiscycie na Najlepszego 
Sportowca Roku 2007 zwyciężyła 
dżudoczka KS „Polonia” Rybnik 
Ewelina Stanczewska. Ta utytułowana 
zawodniczka zdobyła 3 miejsce podczas 
indywidualnych mistrzostw Polski senio-

rek w kategorii wagowej 63 kg. Z wyróż-
nionymi sportowcami, wśród których 
zabrakło, niestety, kontuzjowanej zwy-
ciężczyni, spotkał się prezydent Adam 
Fudali. Uhonorował on również innych 
sportowców, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki w sportach kwalifikowanych  
w 2007 roku. Towarzyszyli im trenerzy 

i prezesi klubów, które reprezentują. 
Podczas uroczystości nagrody finan-
sowe (ich wysokość zależała od osią-
ganych wyników sportowych od 1.000 
do 4.000 zł brutto) otrzymało prawie 
100 sportowców, którzy w 2007 roku 

zajęli czołowe miejsca (od 1 do 
3) podczas mistrzostw Polski, 
Europy czy świata. W imieniu 
laureatki plebiscytu nagrodę 
odebrał prezes KS „Polonia” 
Rybnik Juliusz Kowalczyk. 

E. Stanczewska swoją przygo-
dę z judo rozpoczęła w Szkole 
Podstawowej nr 34 w Rybniku,  
w działającym tam UKS Fair Play, 
a jej pierwszym trenerem był Sła-
womir Matusik. Do uprawiania 
tej dyscypliny sportu namówiły 
ją koleżanki ze szkoły. Po roku 

przeniosła się do Polonii, dla której do 
dzisiaj zdobywa medale mistrzostw Polski. 
Jednak wciąż marzy o złocie, bo dotąd 
nie udało jej się stanąć na najwyższym 
stopniu podium. Jest ponadto trenerem 
– prowadzi grupy szkoleniowe w klubie 
oraz klasy sportowe w dwóch rybnickich 
szkołach, w tym w SP 34.  

Mazik mistrzem Polski
W Dąbrowie Górniczej odbyły się 79. Indywidualne Mi-

strzostwa Polski Seniorów w boksie, w których mistrzo-
stwo zdobył rybniczanin Mateusz Mazik. Uczestniczyło  
w nich 89 zawodników z 36 klubów z całej Polski. RMKS–Ryb-
nik reprezentowali Mateusz Mazik, Patryk Cichocki oraz Piotr 
Buchta. Do strefy medalowej awansowali dwaj pierwsi, zaś 
P. Buchta odpadł w walce ćwierćfinałowej, w której trafił na 
doświadczonego zawodnika z Poznania Mariusza Welca. Na-
tomiast Mazik i Cichocki godnie bronili honoru Śląska, gdyż 
tylko im udało się dotrzeć do walk finałowych. Patryk Cichocki 
zdobył srebrny medal, przegrywając w finale z reprezentantem 
Polski Michałem Chudeckim z Poznania. 

Mateusz Mazik (jeszcze młodzieżowiec), zdobył tytuł 
mistrza Polski w wadze koguciej. W I walce wysoko na 
punkty 41 do 15 pokonał wicemistrza kraju A. Frąckiewicza 
z Poznania, w półfinale, również z wielką przewagą punk-
tową wygrał z S. Wołkowskim z Tygrysa Elbląg. W walce 
finałowej, po bardzo emocjonującym pojedynku, pokonał 
3 punktami wielokrotnego mistrza i reprezentanta kraju 
Krzysztofa Rogowskiego z Poznania. Mazik otrzymał puchar 
dla najlepszego zawodnika ze Śląska, szarfę Mistrza Kraju, 
złoty medal i nagrodę rzeczową, zaś trener Anatol Jakimczuk 
– „Medal dla trenera”. W klasyfikacji drużynowej RMKS 
uplasował się na miejscu 3.

Obu rybnickich medalistów trener kadry narodowej  Lu-
dwik Buczński powołał na dwumecz w Irlandii, który zostanie 
rozegrany w połowie maja.

Olimpijskie złoto
Zawodnicy Miejskiego Klubu Sza-

chowego z Rybnika Marcin Krzy-
żanowski i Maria Leks doskonale 
wypadli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Szachach, rozegranej  
w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie 
Zdroju. Wśród chłopców najlepszy spo-
śród 47 finalistów okazał się M. Krzyżanow-
ski, zdobywając 8 punktów i tytuł Mistrza 
Polski. Wśród dziewcząt na 46 finalistek 
Maria Leks zajęła wysokie 4 miejsce, zdo-
bywając 6,5 punktów z 10 partii. W klasy-
fikacji drużynowej na sklasyfikowanych 63 

klubów rybnicki MKSz okazał się najlepszy.  
W nagrodę nasi zawodnicy otrzymali okaza-
ły medal. Ponadto M. Krzyżanowski otrzy-
mał nominację do startu w Mistrzostwach 
Świata juniorów do lat 14, które rozegrane 
zostaną w październiku w Wietnamie. 

Szachowa euroliga
Młodzi szachiści Miejskiego Klubu 

Szachowego Rybnik zostali zwycięz-
cami Euroregionalnej Młodzieżowej 
I Ligii Szachowej, której rozgrywki 
zakończyły się 4 maja br. Od wielu 
lat młodzi szachiści z Czech, Słowacji 
i Polski uczestniczą w drużynowych 

rozgrywkach Euroligi w trzech klasach 
rozgrywkowych: I, II i III ligi. 

W bieżącym sezonie I ligę zdecy-
dowanie wygrali szachiści z Rybnika 
występujący w składzie: wielokrotne me-
dalistki mistrzostw Polski juniorek Anna 
Krupa i Angelika Dziodzio, a Przemysław 
Matuszczyk i Jakub Tobolski – wielo-
krotni finaliści mistrzostw Polski junio-

rów. Na drugim miejscu 
udział w lidze zakończyli 
zawodnicy DDM Cze-
ski Cieszyn, a na trzecim 
Caissa Cadca ze Słowacji.  
W rozgrywkach brało 
udział 8 drużyn. 

Kolejne laury dla bokserów
W Świdnicy, gdzie odbywała się 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w boksie, ponownie w jednej z kate-
gorii najlepszym okazał się pięściarz 
RMKS–u Rybnik. Tym razem złoto  
i tytuł mistrza kraju wywalczył Daniel 
Mętlewicz. 

Natomiast w Rybniku odbył się już IX 
turniej bokserski o Puchar Dyrektora 
rybnickiego MOSiR–u. Wystartowało  
w nim 97 zawodników z 16 klubów Śląska 
we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Drużynowo pierwsze miejsce zajęli za-
wodnicy RMKS Rybnik gromadząc 90 pkt, drugie – bokserzy 
klubu 06 Kleofas Katowice, a na 3. miejscu uplasowali się 
pięściarze Concordii Knurów. Puchar ufundowany przez 
prezesa sekcji bokserskiej z Jastrzębia dla najlepszego za-
wodnika turnieju otrzymał zawodnik RMKS Rybnik Łukasz 
Pinior, natomiast najmłodszym uczestnikiem turnieju był 
rybniczanin Sebastian Konsek.

Najlepszy Sportowiec Roku z uczniami klasy sportowej 
czwartej w SP nr 34 w Rybniku. 

Sportowcy nagrodzeni

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



Zwycięstwa z planszy
W rozegranych w Katowicach Mistrzostwach Śląska ju-

niorów młodszych w szpadzie chłopców roczników 1993  
i 1994, bardzo dobrze zaprezentowali się juniorzy młodsi  
z Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. W zawodach 
brały udział kluby z całego województwa śląskiego. Indywidualnie 
brązowy medal zdobył Maciek Brewczyk, przegrywając dopiero w pół-
finale z późniejszym zwycięzcą J. Węglarczykiem z Piasta Gliwice 15:9.  
W „szerokim finale” znalazło 
się jeszcze dwóch naszych re-
prezentantów: Maciej Kotas 
zajął 5 miejsce i Krystian Fajkis 
6 miejsce.

W tym samym dniu startowali 
również młodzicy w I Memoriale 
im. Jerzego Janikowskiego, wie-
lokrotnego Mistrza Polski, dwu-
krotnego olimpijczyka. Wśród 
naszych najmłodszych zawodników najlepiej walczył Mikołaj Mroszczak, 
który ostatecznie po bardzo dobrych walkach  zajął 5 miejsce. 

W drugim dniu odbył się turniej drużynowy Mistrzostw Śląska juniorów 
mł. Zawodnicy RMKS Rybnik w składzie Maciej Brewczyk, Maciej Kotas, 
Fajkis Krystian (na zdj.), rozstawieni z numerem drugim po turnieju indy-
widualnym, w finałowym meczu po bardzo emocjonującej ostatniej walce, 
ulegli Muszkieterowi Gliwice 40:41 i ostatecznie zdobyli srebrny medal. 

Tryumf w ręcznej
Drużyna nauczycieli i pra-

cowników oświaty z Rybnika  
z kompletem zwycięstw wygrała 
ogólnopolski turniej piłki ręcz-
nej dla nauczycieli i pracowni-
ków oświaty TRYUMF CUP. 
Jego organizatorem było Centrum 
Rekreacji i Rehabilitacji „Bushi-
do” oraz Urząd Miasta Rybnik,  
a do rywalizacji przystąpiło 5 

drużyn. Układ spotkań sprawił,  
że o zwycięstwie w turnieju de-
cydował ostatni mecz, w którym 
Rybnik pokonał Piekary 15:10 i zo-
stał zwycięzcą turnieju. Wcześniej 
rybniczanie pokonali Jastrzębie 
Zdrój, Pszczynę oraz Rudę Śl. 

Reprezentacja Rybnika wystą-
piła w składzie: Urszula Grzonka 
(kapitan), Arkadiusz Skowron, 
Andrzej Jończyk, Marcin Su-
checki, Sławomir Chmielewski, 

Mirosław Michalew-
ski, Aleksander Góra, 
Marcin Marczyk, Artur 
Duda, Jerzy Dychała, 
Marek Przybysz oraz 
największy pechowiec 
turnieju – Robert Lach, 
który swój udział za-
kończył w 45 sekundzie 
pierwszego spotkania  
z powodu kontuzji. 
Zwycięska drużyna z Rybnika.

Kolarze z sukcesami
Zawodnicy MTB – Silesia Rybnik Paulina Hebisz i Bogdan Czar-

nota odnieśli sukces w zawodach „Scandia Maraton”, będącej drugą 
edycją Pucharu Polski MTB w Szczawnie Zdroju, zajmując w swoich 
kategoriach odpowiednio 1. i 2. miejsce. 

Bardzo dobry wynik pozwolił im objąć prowadzenie w klasyfikacji gene-
ralnej Pucharu Polski MTB w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Zawodnicy 
ci podkreślali już wysoką formę w „Mazovia MTB” i „Fuji Bike Maraton”.  
P. Hebisz dwukrotnie zwyciężała w tych zawodach, a B. Czarnota na dystan-
sie 90 km był drugi, a w „Mazovia MTB” zajął 3 miejsce na dystansie 78 
km. Ponadto w „Fuji Bike Maraton” na dystansie 28 km najszybszy był Ra-
dosław Wasz-
czuk, a drugie 
miejsce zajął 
Sławomir Ko-
stro (obaj MTB 
– Silesia). 

Siatkarze w II lidze!
Siatkarze TS Volley Rybnik jak burza przebrnęli przez sito finało-

wych turniejów o awans do II ligi. W decydującym o awansie turnieju, 
który ponownie został rozegrany w Rybniku, w trzech meczach stracili 
tylko jednego seta i uzyskali od kilku lat upragniony awans do II ligi. W po-
szczególnych pojedynkach rybnickiego finału siatkarze TS Volley pokonali 
BKS Chemik Bydgoszcz 3:0, MMKS Łęczyce 3:1 i MKS MDK Warszawę 

3:0. Awans wywalczyli: Ł. 
Lip (kapitan), G. Jaruga, 
A. Śmiatek, K. Kloś, W. 
Borowski, M. Łata, Ł. Ma-
jenta (libero), K. Jaciów, 
M. Prudel, T. Kolarczyk, 
A. Przymusiński, J. Siko-
ra. Pierwszym trenerem 
zespołu jest Wojciech Ka-
sperski, a drugim Lech 
Kowalski, zaś prezesem 
klubu  Roman Pinoczek.

Amatorzy na mecie
X edycja Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki przeszła 

do historii, a zwycięzcami ligi po raz czwarty zostali koszykarze  
z MNTR Rybnik.

Na miejscu drugim uplasowali się Longman Boy’s z Katowic, a na 
trzecim ARX Rybnik. Po rozegraniu ostatniego spotkania nastąpiło 
uroczyste zakończenie rozgrywek jubileuszowej edycji. Najlepsze dru-
żyny i liderzy klasyfi-
kacji indywidualnych 
otrzymali z rąk wice-
dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Janusza 
Taranczewskiego pu-
chary, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. 
W sumie, w ramach 
24 kolejek rozegrano 
116 spotkań, a 128 
grających w lidze za-
wodników zdobyło w sumie 19493 punkty. 

Najlepszym strzelcem został zdobywca 588 punktów Krzysztof Harlak 
z Chrobrego Jastrzębie, za trzy punkty najczęściej, bo aż 110 razy trafiał 
Krzysztof Franczuk, a meczowy rekord to zdobycie w jednym meczu 55 
punktów przez Michała Heliosza.  

Zniechęciła pogoda
Chłodna, choć bezdeszczowa pogoda towarzyszyła uczestnikom 

organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rodzin-
nego Rajdu Rowerowego do zamku w Chudowie. Na miejsce zbiórki 
przy kąpielisku „Ruda” w Rybniku przybyło zaledwie 10 osób chętnych do 
spędzenia niedzieli w siodełku. Obok dawki ruchu na świeżym powietrzu, 
uczestnicy mieli okazję do zwiedzania XVI–wiecznego zamku w Chudo-
wie wzniesionego przez Jana Gierałtowskiego.Po powrocie na kąpielisko 
„Ruda” na rowerzystów czekała gorąca herbata i kiełbaska z ogniska.

Mistrz ligi – MNTR Rybnik.
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Bawmy się razem
W Szkole Podstawowej nr 34  

w Rybniku odbył się turniej klas 
integracyjnych „Bawmy się razem”. 
Była to IV edycja tej imprezy, a  wzięły 
w niej udział klasy integracyjne z SP 
nr 1 i SP nr 34 w Rybniku, SP nr 1  
w Raciborzu, ZSS w Radlinie i SP nr 7  
z Żor. Organizatorkami były nauczyciel-

ki nauczania zintegrowa-
nego Barbara Musiolik 
i Katarzyna Zahradnik 
oraz pedagog szkolny 
Bogusława Massalska. 
Współorganizatorem  
a jednocześnie spon-
s o r e m  n a g r ó d  b y ł a 
Rada Dzielnicy Smolna. 
Uczniowie brali udział  

w grach i zabawach sportowych, spraw-
dzali swoją wiedzę z zakresu wychowa-
nia komunikacyjnego i zdrowotnego 
oraz prezentowali umiejętności wokal-
ne. Zwycięzcą turnieju została szkoła 
z Radlina, która zdobywając puchar, 
zobowiązała się  do organizacji kolejnej 
edycji tego turnieju w przyszłym roku 
szkolnym.

Pływacki maraton
W Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku odbył się 

maraton pływacki na „lądowym” dystansie 42,195 m. 
Zainaugurował go dyrektor ZSB Marek Florczyk, a kolejno 
dołączali następni: nauczyciele oraz uczniowie ZSB, Zespołu 
Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, 
I LO oraz Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych, a także 
mieszkańcy Rybnika. Najmłodszym uczestnikiem był 3–letni 
Kacper Duda. Z młodzieżą spotkali się znani sportowcy: Zbi-
gniew Kicka – brązowy medalista w boksie w MŚ w Hawanie 
1974 r., Andrzej Wyglenda – uczestnik MŚ na żużlu, Alfred 
Kucharczyk – trzykrotny olimpijczyk w gimnastyce sporto-

wej, Justyn 
Wę g l o r z 
–  k o s z y -
karz, olim-
p i j c z y k  
z Moskwy, 
A n d r z e j 
Biegalski 
– bokser, 
zdobywca  
m i s t r z o -
stwa Euro-
py w wadze 
c i ę ż k i e j , 

uczestnik IO w Montrealu w 1976 roku, Marian Pieczka  
i Sylwester Kubica – gimnastycy, startowali w Montrealu  
w 1976 oraz Józef Gawliczek – znakomity kolarz, a także Adam 
Bezeg – prezes Rybnickiego Klubu Olimpijczyka. Młodzież 
z zainteresowaniem słuchała ich wspomnień, zadając pytania 
dotyczące nierozerwalnie związanej ze sportem rywalizacji.  

Mistrzostwo w boksie tajskim
W Myślenicach koło Krakowa odbyły się Mistrzostwa Polski w boksie 

tajskim (muay thai), w których czterech zawodników rybnickiego klubu 
Absortio Gym Rybnik stanęło na podium. W turnieju startowało ponad 80 za-
wodników z 20 ośrodków z całego kraju. Największy sukces odniósł  Paweł Kornas, 
który zdobył mistrzostwo Polski w kat. 67 kg juniorów, powtarzając tym samym 
wynik swojego klubowego kolegi Karola Fojcika z ub.roku. Wicemistrzostwo  
w tej samej kat. wagowej wywalczył Szymon Harazim, natomiast Kamil Romański 
(75 kg junior) oraz Wiktor Dryńkowski (67 kg senior) zajęli 3 miejsca, ulegając 
w półfinałach późniejszym zwycięzcom.

Wszystkich chętnych klub zaprasza na zajęcia do Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych nr 3 w Rybniku. Bliższe informacje na stronie www.absortio.pl. 

Kolejny pływak na starcie.

Spośród uczestników strzelania do tarczy 
honorowej, najbardziej wprawnym okiem 
wykazał się Benedykt Kołodziejczyk. 

Zdj.: d

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 51

W zgodzie z tradycją
— Gdyby to był karabin maszynowy, wszystko 

poszłoby szybciej, ale tutaj ludzie mają czas — mó-
wił pełniący funkcję mistrza ceremonii Lech 
Gęborski podczas tegorocznego Królewskiego 
Turnieju Strzeleckiego, jaki zorganizowany 
został na strzelnicy w Paruszowcu.

Jak co roku turniej strzelecki przygotowało 
rybnickie Bractwo Kurkowe, które od lat dba  
o zachowanie tradycji, przybliżanie dawnych 
obyczajów rycerskich oraz ożywianie i propago-
wanie strzelectwa historycznego. Był więc dym, 
przygotowanie broni, koncentracja i... mniej lub 
bardziej celne strzały, a wszystko zgodnie z wie-
kowym obyczajem. 

Gości powitał hetman Bractwa Piotr Kurek, 
zaś mistrz ceremonii Lech Gęborski przypomniał 

zasady współzawodnictwa. — Przed wiekami ten, 
który ustrzelił żywego kura, otrzymywał przywileje 
od władz — mówili bracia, zapraszając do udziału 
w strzelaniu do tarczy honorowej zgromadzonych 
na strzelnicy, m.in. senatora Tadeusza Gruszkę, 
przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Jasz-
czuka oraz radnego Benedykta Kołodziejczyka,  
z których najbardziej wprawnym okiem wykazał 
się ten ostatni. Po strzelaniu do tarczy przyszedł 
czas na najważniejszą konkurencję – strzelanie 
królewskie, które spośród członków rybnickiego 
bractwa wyłania honorową asystę króla elekta.  
W tym roku strzały oddane przez Lecha Gębor-
skiego oraz Jerzego Misia okazały się najbardziej 
precyzyjne i to oni dostąpili zaszczytu pełnienia 
funkcji zbrojnego ramienia króla elekta. Na to 
wyjątkowe stanowisko rada powołała Marka 
Harczuka, którego intronizację zaplanowano na 

czerwiec. Za to już teraz do 
elitarnego grona rybnickiego 
bractwa dołączył tegoroczny 
maturzysta Dariusz Szulik, 
który być może kiedyś przewo-
dził będzie rybnickim braciom 
kurkowym. 

(D) 

Informacja 
dla przedsiębiorców 

korzystających 
z zezwoleń 

na sprzedaż napojów 
alkoholowych

Przypominamy wszystkim przedsiębior-
com korzystającym z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych o obowiązku 
uiszczenia w terminie do 30.05. br. II raty 
opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń.

Niedokonanie opłaty za korzystanie 
z zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w powyższym terminie, 
powoduje wygaśnięcie zezwolenia  
z mocy prawa. 

Ponadto uprzejmie informujemy 
że przedsiębiorca, który nie dokona 
wpłaty II raty w ustawowym terminie, 
może wystąpić z wnioskiem o wydanie 
nowego zezwolenia nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodatkowych informacji udzie-
lają pracownicy Wydziału Rozwoju, 
Promocji Gospodarczej i Integracji 
Europejskiej Urzędu Miasta Rybni-
ka, ul. B.Chrobrego 2, pok. 151, tel. 
32/4223011 wew. 7191

http://www.absortio.pl


52 Nr 5/443; maj 2008

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 
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Gabinety Le kar skie

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

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

Rejestracja od 14.00,  tel. 032 432 77 94

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, videoendoskopia
tel. 032 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, hiperlipemii, chorób 

metabolicznych
tel. 0502 271 221

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

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

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

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
(gitara elektryczna)

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

DRODZY PACJENCI
W związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez Urząd Miasta 

Rybnika informujemy, że:

Z dniem 15.06.2008 

NZOZ „ON, ONA, ONO” PORADNIA PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ  przenosi się z dotychczasowej siedziby 
w Rybniku przy ul. Hallera 8 na 

ul. Św. Józefa 16 
do pawilonów sklepowych na Osiedlu Dworek kilkadziesiąt metrów 
za strażą pożarną po tej samej stronie. Lokal ten znajduje się w nie-
wielkiej odległości od ul. Hallera. Przy Poradni znajdują się bez-
płatne miejsca parkingowe. Do nowej siedziby można dojechać 
autobusami linii 16, 26, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 51, N2, RBUS, które 
stają na ul. Zebrzydowickiej w odległości ok. 150 metrów od Porad-
ni, a także autobusami linii 30, które stają na ul. Dworek niedaleko 
centrum handlowego PLAZA RYBNIK.

Numer telefonu nie zmienia się:   032 4222760

Serdecznie zapraszamy naszych 
OBECNYCH I PRZYSZŁYCH PACJENTÓW.

Będziemy się bardzo cieszyli, 
jeśli mimo tych niedogodności ZOSTANIECIE Z NAMI.

Zapraszamy całe rodziny, przyjmujemy także dzieci od 0-18 rż.

Będziemy także chcieli poszerzać ofertę swoich usług medycznych.
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

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

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16
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WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

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

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 wwwww.w ololmemett.cocom.m plpl

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

•  GWOŹDZIE, ŚRUBY, KOŁKI, NITY, ART. ŚCIERNE 
•  SIATKI TECHNICZNE, OGRODZENIOWE, RABITZA, IZOLA 

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

•  WIERTŁA, NARZĘDZIA RĘCZNE, OGRODNICZE, POMPY, SILNIKI

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

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

     – EKSTERNISTYCZNIE, 3 SEMESTRY – OD IX.08

•  KADROWO-PŁACOWY

•  OBSŁUGI KOMPUTERA

•  KSIĘGOWO-PODATKOWY

•  J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKIe-mail: atenaatena@wp.pl

K U R S Y

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

CZERWIONKA-DĘBIEŃSKO
ul. FURGOŁA 155, tel./fax 032 42-73-150

CZERWIONKA
ul. Młyńska 6, tel. 032 43-18-333

Zapraszamy codziennie od godz. 7.00 do 20.00
w soboty od godz. 8.00 do 14.00

Kołobrzeg – Grzybowo

nocleg: 
55 zł/os (doba)
zniżki dla dzieci!

503 145 590, 503 049 287

Pensjonat:

• nowe pokoje

•  apartamenty

800 m od morza

• TV, WC

• aneks kuchenny

• ogród
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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 
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Gabinety Le kar skie

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

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

Rejestracja od 14.00,  tel. 032 432 77 94

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, videoendoskopia
tel. 032 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, hiperlipemii, chorób 

metabolicznych
tel. 0502 271 221

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

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

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

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
(gitara elektryczna)

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

DRODZY PACJENCI
W związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez Urząd Miasta 

Rybnika informujemy, że:

Z dniem 15.06.2008 

NZOZ „ON, ONA, ONO” PORADNIA PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ  przenosi się z dotychczasowej siedziby 
w Rybniku przy ul. Hallera 8 na 

ul. Św. Józefa 16 
do pawilonów sklepowych na Osiedlu Dworek kilkadziesiąt metrów 
za strażą pożarną po tej samej stronie. Lokal ten znajduje się w nie-
wielkiej odległości od ul. Hallera. Przy Poradni znajdują się bez-
płatne miejsca parkingowe. Do nowej siedziby można dojechać 
autobusami linii 16, 26, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 51, N2, RBUS, które 
stają na ul. Zebrzydowickiej w odległości ok. 150 metrów od Porad-
ni, a także autobusami linii 30, które stają na ul. Dworek niedaleko 
centrum handlowego PLAZA RYBNIK.

Numer telefonu nie zmienia się:   032 4222760

Serdecznie zapraszamy naszych 
OBECNYCH I PRZYSZŁYCH PACJENTÓW.

Będziemy się bardzo cieszyli, 
jeśli mimo tych niedogodności ZOSTANIECIE Z NAMI.

Zapraszamy całe rodziny, przyjmujemy także dzieci od 0-18 rż.

Będziemy także chcieli poszerzać ofertę swoich usług medycznych.
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choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne
SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
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ul. Młyńska 6, tel. 032 43-18-333

Zapraszamy codziennie od godz. 7.00 do 20.00
w soboty od godz. 8.00 do 14.00

Kołobrzeg – Grzybowo

nocleg: 
55 zł/os (doba)
zniżki dla dzieci!

503 145 590, 503 049 287

Pensjonat:

• nowe pokoje

•  apartamenty

800 m od morza

• TV, WC

• aneks kuchenny

• ogród
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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. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 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 „Zgoda”
ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087 – wtorki, czwartki, soboty, niedziele 16.00–20.00

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

Offsetdruk i media sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48, 

tel 033 857 70 90

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.

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 0–32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 0–32/42 23 210

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17(Okrąglak), 

tel/fax. 032 42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 

Wydawca: Infomax Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a
tel. 032 423 80 88, tel./fax 032 423 80 90
e-mail: rybnik@grupainfomax.com

prezentuje:

do nabycia w dobrych 

księgarniach Rybnika

Album „Rybnik w fotografii 
Zenona Kellera”

Album „Racibórz – cztery pory roku” 
w fotografii Bolesława Stachowa

„Śląskie Bojki Babci Any”. 
Piękne „bojki” napisane przez Panią 
Annę Stronczek w gwarze śląskiej

p o l i g r a f i a  •  k a l e n d a r z e  •  g a d ż e t y  •  c m s
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (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 Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 032/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.
Bezpłatne porady prawne: środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

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

biurze SLD, ul. Białych 7, tel. 032/42 27 914.

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.

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

ul. Białych 7/311, tel./fax 032/42 37 822

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

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki
ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 032/42 31 337 kom. 512 078 423

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)
Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00
Dyżur Biura poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

PRODUCENT 

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

OKIEN I DRZWI PVC
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 AC J AC J A

Systemy okienne

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32

Racibórz 
ul. Browarna 16 

tel. 032 4152248

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

www.toyota.rybnik.pl 

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, 

tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66
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