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Prezydent Adam Fudali w towarzystwie honorowego członka 
Rady Europy Hansa Bühlera (drugi z prawej), europosła 
Jerzego Buzka, posła Bolesława Piechy i gości z miast 
partnerskich prezentuje Tablicę Honorową Rady Europy.

Każda z dzielnic biorących udział w turnieju wróciła do domu z... rurą, a Gotartowice 
dodatkowo z pucharem.

Zdjęcia również 
na II wewnętrznej okładce. 

Relacja z Dni Rybnika 
wewnątrz numeru.

Książę raciborski 
z orszakiem
majestatycznie 
wjechali 
na rybnicki Rynek.

Zawodnicy 
Zebrzydowic 
szykują się 
do 
prezentacji...

W czasie Jarmarku Historycznego rajca miejski 
Adam odczytał sprawozdanie z rządów, 

a wysłuchali go książę Leszek i jego świta.
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Drodzy Rybniczanie!

To, że Rybnik jest niekwestionowanym liderem wśród największych polskich miast 

potwierdziło się wiele razy. Dobra pozycja naszego miasta na ogólnopolskim forum jest 

niezmienna od lat, a za naszym dobrym przykładem idą inne samorządy.

Po przyznaniu naszemu miastu Honorowej Tablicy Rady Europy za efektywną międzynarodową 

współpracę, zwycięstwie rybnickiego e–biletu w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Za-

rządzania 2008” w kategorii transport publiczny, uznaniu pomysłu na realizację projektu „Równy start 

w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku” za „Najlepszą inwestycję w człowieka” 

w ramach konkursu „Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego 2008”, nadszedł czas 

na kolejne prestiżowe wyróżnienie – „Złotą małpę 2008”. 

„Złota @ – Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji” jest wyróżnieniem, które Rybnik otrzymał 

jako jedyny w kategorii największych polskich miast. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia 

nagród odbyła się podczas ogólnopolskiej konferencji „Miasta w internecie” w Zakopanem. Sam konkurs, 

organizowany w tym roku po raz dziesiąty, miał na celu wyłonienie i promowanie tych samorządów lo-

kalnych, które w efektywny sposób przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 

realizując projekty z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji.

Tak więc, specjaliści od rozwiązań internetowych dobrze ocenili jakość i użyteczność miejskiego serwisu inter-

netowego www.rybnik.pl, jego zakres informacyjny oraz stopień rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną 

przez Urząd Miasta. Brali też pod uwagę oglądalność stron internetowych (serwisy informacyjne) prowadzonych przez Urząd 

Miasta Rybnika, posiadane plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz stopień i jakość realizacji projektów na rzecz 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego koordynowanych przez władze miasta w ostatnich dwóch latach. Warto też pamiętać, 

że w ubiegłym roku strona internetowa miasta www.rybnik.pl, podczas Festiwalu Promocji Miast Polskich w Warszawie została 

jedną z pięciu najlepszych stron samorządowych w kraju, nominowanych do ogólnopolskiej nagrody „Złote Formaty”.

Tego, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach pełni internet nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. To skuteczne narzędzie 

komunikacji, informacji, pracy i wielu innych dziedzin. Jestem przekonany, że stawianie na rozwój szeroko pojętego 

społeczeństwa informacyjnego wyjdzie nam w Rybniku na dobre, a słuszność obranej przez miasto drogi w tym zakresie 

potwierdzają chociażby niezależne badania i konkursy. 

Szanowni Państwo! 
Za nami pierwsze Dni Rybnika. Wierzę, że wśród wielu wydarzeń, imprez i uroczystości, każdemu z Państwa przypadło 

coś do gustu. Cieszę się, że zaproponowany program tegorocznego święta miasta spotkał się z dużym zainteresowaniem 

– nie tylko mieszkańców miasta, ale też naszych gości. Wszystkim uczestnikom Dni Rybnika dziękuję więc za aktywny 

udział w zorganizowanych wydarzeniach i już teraz zapraszam za rok, na kolejne wspólne świętowanie.

 Z wakacyjnym pozdrowieniem

 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika

na kolejne presti



Ostatnia przed wakacjami, letnia sesja wcale temperatury letniej nie miała. 
I to z wielu powodów – ze względu na konferencję, na której prezydent odbierał 
nagrodę Złota @ 2008 (czytaj strona 3), posiedzenie przesunięto z tradycyjnej środy 
na czwartek, a z powodu półfinałowego meczu piłkarskiego Euro 2008 rozpoczęto 
je już o godz. 12.00. Z góry jednak było wiadomo, że radni przed meczem się „nie 
wyrobią”... I choć nie wszystkim do domu się śpieszyło, sesję dokończono w piątek. 
Na finiszu radnych poróżniły pieniądze… I to cudze…

Sesja Rady Miasta – 26, 27 czerwca
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Jedna sesja, dwa dni obrad

Na początek wydarzenia
Po raz ostatni przed wakacjami, prezy-

dent poinformował radnych o najważniej-
szych wydarzeniach w mieście. W obszer-
nym sprawozdaniu, A. Fudali powrócił m.in. 
do rybnickiej wizyty akredytowanych w Polsce 
ambasadorów oraz zakończonych niedawno 
pierwszych „Dni Rybnika”, dziękując pracow-
nikom Urzędu Miasta, jednostek miejskich  
i sponsorom za ich zaangażowanie w przygo-
towanie święta miasta. Prezydent przypomniał 
również o zakończeniu budowy kanalizacji  
w Chwałowicach i Niewiadomiu Górnym–Bu-
zowicach oraz o podpisaniu umowy na peł-
nienie funkcji Inżyniera Kontraktu z francu-
ską firmą „Safege”. Poinformował też o swo-
im udziale w pracach nad nowelizacją strate-
gii rozwoju woj. śląskiego do 2020 r., a także  
o przyjęciu przez zarząd województwa progra-
mu rozwoju subregionu zachodniego, który 
przewiduje dofinansowanie 38 regionalnych 
inwestycji. Sporo środków trafi do Rybnika, bo 
dziewięć prowadzonych w mieście projektów o 
łącznej, szacunkowej wartości 47 mln zł, otrzy-
ma finansowe wsparcie w kwocie 36,5 mln zł.  
Inwestycje, o których mowa to: budowa miej-
skiej sieci szerokopasmowej, Rybnicki System 
Informacji Przestrzennej, zamknięcie i rekul-
tywacja drugiej kwatery składowiska odpadów 
komunalnych, likwidacja azbestu w budynkach 
użyteczności publicznej, budowa zakładu od-
zysku odpadów asfaltowych i gruzowych, roz-
wój kompostowni, modernizacja hali wido-
wiskowo–sportowej w Boguszowicach, dru-
gi etap systemu monitoringu wizyjnego oraz 
przebudowa i budowa układu drogowego na 
odcinku pomiędzy wiaduktem przy ul. Żor-
skiej a rondem chwałowickim. Miasto przy-
gotowało wnioski o dofinansowanie kolejnych 
inwestycji. Chodzi o przebudowę układu ko-
munikacyjnego w Kłokocinie, powstanie no-
wej pracowni komputerowej do projektowa-
nia i geografii w Zespole Szkół Budowlanych, 
budowę przedszkola i świetlicy środowisko-
wej w Paruszowcu–Piaskach, a także budo-
wę sal gimnastycznych i modernizację budyn-
ków Zespołu Szkół nr 2 oraz Gimnazjum nr 2. 
Prezydent mówił również o nagrodach, jakie  
w ostatnim czasie trafiły do miasta (szczegó-
ły na str. 3 i 10). 

Zmiany w budżecie
Sporo zmian wprowadzonych zosta-

ło do budżetu. A to m.in. za sprawą pozy-
skania środków z Ministerstwa Finansów na 
przebudowę DK 78 na odcinku ul. Gliwickiej, 
Reymonta i Wodzisławskiej (2.300.000 zł) 
oraz z tytułu zawarcia umów z Międzygmin-
nym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzę-
biu Zdroju (ponad 500 tys. zł). Budżet zasilą 
również kwoty: 1.613.515,84 zł, jako pierwsza 
transza środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację projektu „Skorzy-
staj z szansy”, 150.115,18 zł (również z EFS) 
na projekt „Nowa kadra wsparciem do prze-
ciwdziałania bezrobociu” oraz 200 tys. zł na 
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej budowy krytej pływalni w Bo-
guszowicach (łączna kwota dofinansowania 
tej inwestycji w latach 2008–2010 wyniesie 
2.500.000 zł). Jednocześnie, w związku z wy-
dłużeniem do 2010 r. terminu realizacji in-
westycji polegającej na przebudowie układu 
komunikacyjnego w Kłokocinie, zmniejszo-
no o kwotę 5.981.700 zł nakłady planowane 
na rok bieżący. Z kolei o 232.272 zł zwiększo-
no środki na remonty dróg (ul. Boczna, część 
ul. Wodzisławskiej, ul. Patriotów). Do budże-
tu wprowadzono również kwotę 1.055.932 zł, 
jako wkład własny miasta na budowę boiska 
przy ul. Górnośląskiej, w ramach programu: 
„Moje boisko – Orlik 2012”. Na realizację pro-
jektu miasto pozyska środki z budżetu państwa 
i budżetu marszałka woj. śląskiego w kwocie 
666.000 zł. Dokonano także zmian w planach 
przychodów i wydatków Oświatowych Zakła-
dów Budżetowych (na łączną kwotę per sal-
do 1.758.186 zł). Jednocześnie, ze względu na 
wzrost wartości kosztorysowej oraz koniecz-
ność ujęcia wydatków na Inżyniera Kontrak-
tu oraz promocję, konieczna była aktualiza-
cja programu dotyczącego budowy obwodnic 
i modernizacji DW 935. W przypadku obwod-
nicy północnej, wartość kosztorysowa wzro-
sła o 2.520.844,09 zł, przebudowy ul. Żorskiej  
o 1.691.051,49 zł, zaś modernizacji wiaduktu 
na ul. Raciborskiej o kwotę 365.172,76 zł.

W efekcie przyjętych zmian, dochody mia-
sta per saldo zwiększone zostały o blisko 7 mln 
zł., zaś wydatki per saldo o ponad 340 tys. zł. 
Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Zaktualizowane procedury...
Zmiany w ustawie o finansach publicz-

nych pociągnęły za sobą konieczność aktu-
alizacji procedur uchwalania budżetu mia-
sta. W przyjętej jednogłośnie uchwale, radni 
dostosowali wspomniane procedury do obo-
wiązujących przepisów prawa, wyrażając zgodę 
m.in. na uproszczenie trybu pracy Komisji Fi-
nansów Rady Miasta. Komisja ta, podobnie jak 
pozostałe komisje RM, będzie musiała odbyć 
minimum jedno posiedzenie poświęcone pro-
jektowi budżetu (a nie jak dotychczas – dwa). 
Zmiana ta nie wyklucza możliwości organizo-
wania dowolnej liczby posiedzeń. 

...oraz Wieloletni 
Program Gospodarczy

Radni zaktualizowali również Wielolet-
ni Program Gospodarczy  ilustrujący za-
mierzenia miasta dotyczące pozyskiwania 
środków finansowych w ramach progra-
mów operacyjnych. Do przedstawienia za-
rządowi województwa aktualnej listy realizo-
wanych i planowanych inwestycji oraz infor-
macji o sposobach ich finansowania, samorząd 
zobowiązuje ustawa o finansach publicznych. 
W trakcie dyskusji poprzedzającej głosowanie 
nad uchwałą, radny Franciszek Kurpanik (PO) 
złożył wniosek formalny o powołanie stałego 
zespołu, którego celem byłoby opracowywanie 
strategii rozwoju miasta. Zaproponował, by  
– obok prezydenta i jego zastępców – w skład 
gremium weszli radni wszystkich ugrupowań 
zasiadających w Radzie Miasta oraz przedsta-
wiciele rad dzielnic. — Od kilku lat funkcjonu-
je komitet monitorujący, w skład którego wcho-
dzą moi zastępcy, skarbnik, sekretarz i naczel-
nicy poszczególnych wydziałów UM. Nie widzę 
przeszkód, by pracom tego zespołu przyjrzeli się 
wszyscy zainteresowani — odparł prezydent,  
a projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Zmiany w statutach
Pakiet uchwał wprowadzających zmia-

ny w statutach kilku jednostek miejskich 
omówiła wiceprezydent Ewa Ryszka. Przed-
stawione zmiany miały charakter porządkowy  
i w większości przypadków wynikały z aktuali-
zacji obowiązujących przepisów prawa. I tak, 
w statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecz-
nej wykreślono zapis o możliwości świadczenia 
opieki pełnopłatnej (w interpretacji Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego placówka będąca jed-
nostką organizacyjną samorządu, nie może pro-
wadzić działalności komercyjnej) oraz doprecy-
zowano kwestie związane z liczbą zatrudnione-
go tu personelu. W dokumencie regulującym 
działalność Powiatowego Urzędu Pracy, uzu-
pełniono i bardziej szczegółowo określono ka-
talog usług realizowanych przez PUP. Zmiany 
związane są m.in. z przejęciem przez urząd pra-
cy zadań związanych z rehabilitacją zawodową  
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osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych 
jako osoby bezrobotne albo niepracujące, a po-
szukujące pracy. Z kolei statut Domu Kultury  
w Niewiadomiu wzbogacono o informacje doty-
czące prowadzenia przez placówkę zajęć rekre-
acyjno–ruchowych (na nowo powstałym boisku 
do siatkówki plażowej). Jednocześnie wykreślo-
no zapisy dot. działalności klubu „Olimp”, któ-
ry zakończył działalność w styczniu br. Uchwa-
ły zostały przyjęte jednogłośnie. 

Popracują dłużej
Bezrobotni, którzy w ramach prac spo-

łecznie użytecznych świadczą pracę na 
rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej będą 
pracować dłużej. Do końca roku  radni prze-
dłużyli okres, w którym osoby bezrobotne ko-
rzystające ze świadczeń OPS, będą wykonywać 
pracę na rzecz placówki. Z taką propozycją 
zwróciła się dyrekcja ośrodka, który pozyskał 
dodatkowych chętnych do wykonywania prac 
porządkowych na terenie OPS. Pracownikom 
tym przysługiwać będzie wynagrodzenie w wy-
sokości nie niższej niż 6,50 zł za każdą godzi-
nę pracy, przy czym czas pracy nie będzie prze-
kraczał dziesięciu godzin tygodniowo. Uchwa-
łę radni przyjęli jednogłośnie.

Skorzystają z szansy?
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie 

do kolejnego programu finansowanego ze 
środków unijnych. Tym razem sprawa do-
tyczy projektu „Skorzystaj z szansy”, któ-
rego wartość wyniesie ponad 1.800.000 zł,  
z czego ponad 1.600.000 zł sfinansuje Eu-
ropejski Fundusz Społeczny. Projekt obej-
muje osoby korzystające ze świadczeń pomo-
cy społecznej, które, mimo że są w wieku ak-
tywności zawodowej, nie pracują. Skierowany 
jest głównie do osób bezdomnych, długotrwa-
le bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo ze 
względu na opiekę sprawowaną nad dziećmi 
czy młodych ludzi opuszczających placówki 
opiekuńczo–wychowawcze. Na początek za-
planowano kompleksowe szkolenia motywa-
cyjne i zawodowe dla osób bezdomnych. Pra-
ca z terapeutami, psychologami i specjalistami 
z różnych dziedzin ma być pierwszym etapem 
procesu wychodzenia z bezdomności, jakiemu 
poddane zostaną osoby pozbawione stałego 
miejsca zamieszkania i korzystające z miejskiej 
noclegowni. — Oczywiście nie zmusimy nikogo 
do wychodzenia z bezdomności, ale chcemy, by  
w tym roku dziesięć osób bezdomnych skorzysta-
ło z programu. Dla czterech z nich, z zasobów ko-
munalnych planujemy przygotować mieszkanie 
chronione. Osoby te zwolnione będą z opłat czyn-
szowych — mówiła wiceprezydent E. Ryszka. 
Dla osób, które czasowo zamieszkają w miesz-
kaniu chronionym, ma to być krok do uzyskania 
całkowitej samodzielności. Uczestnicy progra-
mu wyremontują lokum, a już w trakcie pobytu  
w mieszkaniu, znajdą się pod stałą opieką grupy 

specjalistów, którzy będą czuwać nad ich przy-
gotowaniem do życia w społeczeństwie – zdoby-
ciu odpowiednich kwalifikacji, czy znalezieniu 
zatrudnienia. — Niestety, w wielu przypadkach 
bezdomność jest sposobem na życie. Mimo to, 
chcemy pokazać osobom bezdomnym, że war-
to żyć w społeczeństwie, mieć potrzeby i chęć 
pójścia do pracy, a nie egzystować na poziomie 
minimum. Mam nadzieję, że to się uda — refe-
rowała E. Ryszka. Pierwsze z mieszkań chro-
nionych powstanie najprawdopodobniej przy  
ul. Długosza. Jeśli program się powiedzie, 
miasto wskaże kolejne lokale, które posłużą 
uczestnikom projektu. Po likwidacji schroni-
ska przy ul. Hallera, pozostali bezdomni będą 
mogli korzystać z pobytu w placówkach prowa-
dzonych przez Stowarzyszenie Pomocy im. św. 
Brata Alberta oraz Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Dobroczynne w Niewiadomiu. Uchwały 
w sprawie przystąpienia do programu „Skorzy-
staj z szansy” oraz organizacji i zasad ponosze-
nia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chro-
nionych radni przyjęli jednogłośnie. 

Więcej 
dla rozwiązujących problemy

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych otrzyma-
ją większe wynagrodzenie za udział w po-
siedzeniach komisji. Przyjęta jednogłośnie 
uchwała pozwala na zwiększenie wynagrodze-
nia za udział w posiedzeniach MKRPA do kwo-
ty nie przekraczającej równowartości 10% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę, która dzi-
siaj wynosi 1126 zł. 

Regulamin zatwierdzony
Radni przyjęli regulamin działalności 

Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo–Re-
habilitacyjnego dla Dzieci Niepełnospraw-
nych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Paw-
ła II. W znowelizowanym dokumencie uję-
to m.in. zapisy dotyczące uczestnictwa w po-
siedzeniach rady przedstawiciela działających  
w ośrodku związków zawodowych.  Za przyję-
ciem uchwały głosowali wszyscy radni.

Rada Muzeum w komplecie
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kazi-

mierz Salamon (BSR), został wybrany na 
członka Rady Muzeum w Rybniku, zastę-
pując na tym miejscu zmarłego przed kil-
koma miesiącami Józefa Cyrana. Nim jed-
nak radni przystąpili do głosowania, Fr. Kur-
panik zaproponował kandydaturę Piotra Ku-
czery (PO), który – zdaniem radnego – będąc 
historykiem znakomicie nadawałby się do peł-
nienia tej funkcji. — Nieżyjący J. Cyran repre-
zentował w radzie Stowarzyszenie Inżynierów  
i Techników Górnictwa, które od wielu lat ściśle 
współpracuje z Muzeum i sponsoruje wiele pro-
jektów realizowanych przez placówkę. Wydaje 

się, że skoro w RM zasiada przedstawiciel SIiTG, 
to kandydatura radnego K. Salamona będzie od-
powiednia — argumentowała E. Ryszka. Kan-
dydaturę P. Kuczery poparło 5 radnych (przy 
12 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się).  
Z kolei za uchwałą powołującą K. Salamo-
na na członka rady rybnickiego Muzeum gło-
sowało 16 radnych. 4 radnych było przeciw,  
a 2 wstrzymało się od głosu.  

W przedszkolach bez zmian
Nie zmienią się miesięczne opłaty  

za świadczenia w przedszkolach prowa-
dzonych przez miasto. I tak, podobnie jak 
w roku ubiegłym, w roku szkolnym 2008/2009 
miesięczna opłata stała za przygotowanie posił-
ków będzie wynosić: przy korzystaniu ze śnia-
dania – 20 zł, obiadu – 55 zł, a z podwieczorku 
– 10 zł. Przyjęta jednogłośnie uchwała ustala 
również ulgi w opłatach oraz precyzuje zasady 
przyjmowania do rybnickich przedszkoli dzie-
ci zamieszkałych na terenie innych gmin. Peł-
na treść uchwały zostanie opublikowana w sierp-
niowym numerze GR.  

Nauczycielskie porządki 
Jednogłośnie przyjęto kolejne uchwały 

zreferowane przez wiceprezydent Joannę 
Kryszczyszyn, które dotyczyły „sposobu po-
działu środków na doskonalenie zawodowe na-
uczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad 
doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania 
tych środków” oraz nadania wszystkim szkołom 
funkcjonującym w Zespole Szkół Technicznych 
imienia Stanisława Staszica. Radni zmienili też 
uchwałę z marca tego roku w sprawie „określe-
nia rodzaju, warunków i sposobu przyznawa-
nia świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdro-
wotnej, będących pracownikami, emerytami  
i rencistami szkół, dla których organem pro-
wadzącym jest miasto” oraz ustalili najniższe 
wynagrodzenie (700 zł) i wartość punktu (3 zł) 
w celu określenia tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego w Ponadzakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowni-
ków zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 
i placówkach oświatowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest Rybnik, którzy jednak 
nie są nauczycielami. 

Jedni drożej, drudzy bez zmian
Radni jednogłośnie wprowadzili zmia-

ny w regulaminie przewozu osób i przy-
jęli cennik opłat w komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Zarząd Transpor-
tu Zbiorowego. Tylko dwóch z obecnych na 
sali radnych przyznało, że jeździ autobusami. 
Od sierpnia za przejazd zapłacą już inną cenę 
niż dotychczas, ale tego należało się spodzie-
wać, gdyż stale rosną ceny oleju napędowego,  
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a cennik ZTZ–u długo pozostawał bez zmian. 
Jak przypomniała J. Kryszczyszyn, kiedy  
w 2006 r. ustalano ceny podróżowania z e–kartą,  
wprowadzono ulgi równe cenom obowiązują-
cym za przejazdy w 2001 r. — Czyli praktycz-
nie od 2001r. nie nastąpił żaden wzrost — wyja-
śniła. — Wzrosły natomiast koszty paliw, rośnie 
cena kursów, które miasto musi opłacać i ilość 
tzw. wozokilometrów. I to znacznie… Okazuje 
się, że jeszcze w 2001 r. opłacane przez miasto 
autobusy, pokonywały ponad 4 miliony wozo-
kilometrów, a w 2007 r. już ponad 5 mln. Skąd 
taki wzrost? W pewnym stopniu przyczynili się 
do tego również sami radni, którzy zabiegali  
o wydłużenie poszczególnych linii tak, by 
mieszkańcy poszczególnych dzielnic bez prze-
siadek mogli dojeżdżać w różne rejony miasta. 
Obecnie ZTZ pracuje więc nad optymalizacją 
kursów i reorganizacją linii. 

Jak wyjaśniała J. Kryszczyszyn, na prawi-
dłowe funkcjonowanie ZTZ–u w 2001 r. ze 
środków miasta przekazano prawie 5 mln zł,  
a w 2007 r. już ponad 11 mln zł. — Różnica po-
między wydatkami, a tym, co otrzymujemy od pa-
sażerów, dla których tę komunikację prowadzimy 
jest coraz większa — mówiła. Stąd konieczność 
podwyżki od 1 sierpnia cen biletów promo-
cyjnych jednorazowych i biletów okresowych. 
Ustalając regulamin i cennik zdecydowano się 
na wprowadzenie trzech stref opłat – strefa 0 
obejmuje przejazd w granicach miasta, strefa I  
– poza jego granicami oraz przejazd z obydwu 
stron przystanków granicznych linii 2, 8, 10, 
23, 28, 29, 43, 45, a także strefa II, która do-
tyczy przejazdu z przekroczeniem przystanku 
granicznego. Cena biletu jednorazowego  
w granicach miasta pozostaje na dotychczaso-
wym poziomie (3 zł – bilet normalny i 1,50 zł 
– ulgowy), w strefie I zapłacimy 3,60 zł za bilet 
normalny, a 1,80 zł za ulgowy, w strefie II oraz 
za przejazd linią nocną – odpowiednio 4 zł i 2 zł.  
Użytkownicy e–karty, którzy podróżując au-
tobusem w strefie 0 nie przekroczą 2 przystan-
ków zapłacą – tak jak dotychczas – złotówkę. 
Podobnie kosztować będzie „bilet przesiad-
kowy”, czyli opłata za przejazd następnym au-
tobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania 
wyjścia z poprzedniego pojazdu. Zmienia się 
natomiast opłata za przejazd powyżej 2 przy-
stanków w strefie 0 – z 2,10 zł na 2,40 zł (ulgo-
wy pozostaje bez zmian – 1,20 zł). Podróż au-
tobusem dowolnej linii w strefie I (poza mia-
stem) również wzrośnie z 2,20 zł na 2,60 zł (bi-
let normalny) oraz z 1,20 zł na 1,30 zł (bilet 
ulgowy). O 20 groszy więcej, czyli 3,00 zł, za-
płacimy za bilet normalny w strefie II (ulgowy 
pozostaje bez zmian). 

Zmienia się również cennik biletów okre-
sowych dla użytkowników imiennej e–karty 
(uprawniających do dowolnej ilości przejazdów 
od pierwszej rejestracji w autobusie przez kolej-
ne 28, 14 lub 7 dni). Przy ustalaniu tego cenni-
ka zastosowano korzystne przeliczenia, dzięki  

czemu bilet okresowy 28 dniowy normalny  
w strefie 0 nie kosztuje 134 zł (przy założeniu: 
przejazd przez 28 dni w dwie strony po 2,40 zł),  
ale – 76 zł (do wyliczenia opłaty przyjęto bo-
wiem, że pasażer jeździ przez 20 dni, tam  
i z powrotem, a uzyskaną kwotę pomniejszono 
o 80% „ulgę”). Podobne założenia przyjęto ob-
liczając ceny pozostałych biletów okresowych. 
I tak w strefie 0 ulgowy bilet 28 dniowy kosz-
tować będzie 38 zł, bilet okresowy 14 dniowy 
normalny 42 zł (ulgowy – 21 zł), a bilet okre-
sowy 7–dniowy normalny – 24 zł (ulgowy – 12 
zł). Bilet 7–dniowy jest nowością, a wprowadzo-
no go głównie z myślą o seniorach dojeżdżają-
cych do szpitala: — Wygodniej będzie osobom 
starszym nabyć taki właśnie bilet — wyjaśniała  
J. Kryszczyszyn — Mogą kilkakrotnie przemiesz-
czać się na zabiegi, nie ponosząc dodatkowych 
opłat. Bilet okresowy 28–dniowy normalny  
w strefie I kosztować będzie 82 zł (ulgowy – 41 zł),  
a w strefie II – 96 zł (ulgowy – 48 zł). Za bilet 
okresowy 14 dniowy normalny w strefie I trze-
ba będzie zapłacić 46 zł (za ulgowy – 23 zł),  
a w strefie II odpowiednio – 50 zł i 25 zł. Bilet 
okresowy 7 dniowy normalny w I strefie kosz-
tuje 26 zł (ulgowy – 13 zł), w strefie II – 28 zł 
(ulgowy – 14 zł).

Fr. Kurpanik podkreślał, że dotacje miasta 
do ZTZ–u są ogromne, a podwyżka z pewno-
ścią nie pokryje rzeczywistych kosztów, pytał 
więc ile podróżni musieliby zapłacić za bilet, 
by ZTZ wychodziło „na zero”. — Szacunko-
wo raz tyle — mówiła wiceprezydent, dodając, 
że zgodnie z przewidywaniami, dzięki podwyż-
ce do budżetu powinno wpłynąć ok. 68 tys. zł 
miesięcznie. Bronisław Drabiniok (PO) pytał 
o wysokość kar dla osób podróżujących bez 
biletu, a J. Kryszczyszyn wyjaśniła, że pozo-
stają one na tym samym poziomie. Przy okazji 
wspomniała o ostatnim, niechlubnym rekor-
dzie, kiedy w jednym autobusie złapano aż 38 
gapowiczów (!), tylko 4 osoby jechały zgodnie 
z przepisami… 

Wynajem ustalony
Jednogłośnie przyjęto uchwałę, która re-

guluje zasady wynajmowania lokali miesz-
kalnych wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu miasta. Joanna Kryszczyszyn: — 
Chcieliśmy przygotować bardziej czytelny sposób 
kontroli społecznej przydziału mieszkań, doprecy-
zować przepisy regulujące zasady ich przydzielania 
oraz pomóc osobom, które znalazły się w trudnej 
sytuacji, stwarzając im możliwość zamiany miesz-
kań. Założone cele znalazły odzwierciedlenie w 
dobrze przygotowanej uchwale, na co zwróciła 
uwagę również opozycja – Fr. Kurpanik chwalił 
wiceprezydent za włożoną pracę i klarowne za-
sady wynajmu mieszkań komunalnych. 

Referując projekt J. Kryszczyszyn dokładnie 
przedstawiła poszczególne zapisy uchwały. Wy-
jaśniła, że lokale mieszkalne mogą być wynaj-
mowane na czas nieoznaczony osobom, które 

osiągają niski dochód i zamieszkują w lokalu,  
w którym na członka rodziny przypada mniej niż 
6 m2 ogólnej powierzchni pokoi. Omówiła też 
m.in. zasady przyznawania lokali zamiennych  
i mieszkań do remontu, tłumaczyła z kim moż-
na zawrzeć umowy najmu, kogo dotyczą obniż-
ki czynszu, jak można podnająć lokal oraz kto 
może zostać najemcą lokali socjalnych (nowo-
ścią jest zapis dotyczący osób opuszczających za-
kład karny). Wyjaśniła też, że wniosek o wyna-
jem lokalu podlega ocenie punktowej, a co roku 
(to kolejna nowość) odbywać się będzie weryfi-
kacja danych dotyczących sytuacji materialnej  
i mieszkaniowej wnioskodawców, by ci unik-
nęli niepotrzebnych rozczarowań, kiedy okaże 
się, że po latach oczekiwań nie kwalifikują się 
do otrzymania mieszkania ze względu na osią-
gane dochody: — Co roku będziemy weryfiko-
wać dochód osób wnioskujących. To olbrzymia 
praca dla wydziału lokalowego, ale konieczna do 
wykonania, by dać sygnał oczekującym na miesz-
kanie, którzy zbliżają się do progu dochodowego 
uniemożliwiającego otrzymanie mieszkania, aby 
próbowali znaleźć lokum w inny sposób — tłu-
maczyła J. Kryszczyszyn.

Uchwała umożliwi również powstanie Biu-
ra Zamiany Lokali, które wyciągnie pomocną 
dłoń do dłużników: — Chcemy prowadzić do-
browolną zamianę mieszkań, za pisemną zgodą 
wynajmującego — wyjaśniała wiceprezydent. 
— Biuro ma służyć pomocą lokatorom, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie są 
w stanie płacić czynszu, ale są chętni, by zamie-
nić się na mniejszy lokal, w którym przebywa ro-
dzina zainteresowana większym mieszkaniem. 
System zamiany lokali działać będzie również 
w oparciu o internet, gdzie można będzie zna-
leźć konkretne oferty. Najczęściej będzie to 
dotyczyło mieszkań zadłużonych, bo właśnie 
do osób zalegających z opłatami kierowane 
będą pisma z propozycją zamiany mieszkania 
na inne, z mniejszym czynszem. A zadłużonych 
lokali jest sporo i to nie tylko w budynkach ko-
munalnych, ale i wspólnotowych. — Na 1900 
mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych, ponad 1000 jest zadłużonych 
— mówiła wiceprezydent. 

Uchwały przyjęte … 
… choć głosowania nie zawsze były jed-

nomyślne. Rada Miasta zezwoliła na używa-
nie przez Przedsiębiorstwo Remontowo – Bu-
dowlane „Erbud” nazwy Rybnik w znaku to-
warowym „ERBUD RYBNIK”, ale projekt 
poparło tylko 18 radnych, czterech wstrzymało 
się od głosu, jeden był przeciw. Po uprzednim 
wprowadzeniu poprawek do projektu uchwały, 
ostatecznie upoważniono wiceprzewodniczą-
cego Rady R. Niewelta do delegowania w po-
dróż służbową przewodniczącego RM. Wszyscy 
radni wstrzymali się od głosu podczas głosowa-
nia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
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odprowadzania ścieków (wzrost o 0,48 zł) na 
terenie działania spółki Hydroinstal oraz za-
twierdzając taryfy dla zbiorowego odprowa-
dzania ścieków (wzrost o 0,13 zł) obowiązu-
jące na terenie funkcjonowania firmy „Best–
–Eko”. Natomiast jednogłośnie wprowadzono 
zmiany w statucie Zarządu Zieleni Miejskiej 
oraz w uchwale o opłacie targowej i wyrażono 
zgodę na wystąpienie z wnioskiem o komuna-
lizację nieruchomości na Błoniach, a także na 
zawarcie przez prezydenta umowy o dofinan-
sowanie dokończenia budowy krytej pływalni  
w Boguszowicach ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej i na zabezpieczenie  
w formie weksla in blanco, roszczeń wyni-
kających z tej umowy. A już niebawem plac  
położony w centrum Kłokocina nosić będzie 
nazwę oddanego społecznika tej dzielnicy  
– Emila Pawlasa.   

Plany na tak…
Trzy kolejne uchwały dotyczyły przystą-

pienia do sporządzenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta dla terenów położonych w różnych 
częściach Rybnika. Przy tej okazji Benedykt 
Kołodziejczyk przedstawił wniosek radnych PO 
o przystąpienie do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru całego miasta Rybnika. Wiceprezydent Mi-
chał Śmigielski tłumaczył jednak, że ze wzglę-
du na zakres problemów i ilość wniosków, to 
zbyt duży obszar do opracowania, dlatego le-
piej jest stworzyć dobrze przygotowany plan 
dla konkretnego terenu. Ponadto miasto dyna-
micznie się rozwija, więc co roku będzie istnia-
ła konieczność zmiany planu w odniesieniu do 
jakiejś części Rybnika, a poza tym w mieście są 
również takie sektory, które zmian nie wyma-
gają, bo nie ma stamtąd wniosków mieszkań-
ców. Dyskusję, która odbiegała od przedmiotu 
uchwał szybko ucięto, a radni jednogłośnie zde-
cydowali się przystąpić do sporządzenia zmiany 
planu dla dzielnicy Orzepowice, dla terenu po-
łożonego przy planującej rozbudowę elektrow-
ni „Rybnik” oraz dla terenu przy ul. Prostej,  
z uwagi na przebudowę hal „Makro”. 

 Money, money, money... 
Na dzień następny radni zostawili sobie 

zaledwie kilka punktów porządku obrad li-
czącego w sumie prawie 40. Ale przebrnię-
cie przez nie zajęło im ponad 4 godziny... 
Jednogłośnie przyjęli uchwałę o zbyciu i na-
byciu nieruchomości, pozytywnie zaopiniowa-
li też projekt planu aglomeracji współtworzo-
nej przez Rybnik, Gaszowice, Jejkowice i Żory 
w kontekście gospodarki ściekowej, który po-
trzebny jest do celów statystycznych. Odrzuco-
no również, jako bezzasadne, dwie skargi. 

Kiedy jednak przystąpiono do dyskusji nad 
ustaleniem wynagrodzenia dla prezydenta 
miasta, potwierdziły się słowa z „Kabaretu” – 

pieniądze wprawiają świat w ruch i wzbudzają  
emocje... Projekt uchwały na wniosek prze-
wodniczącego RM zakładał podwyżkę  
o 1.498 zł brutto w stosunku do dotychczasowe-
go wynagrodzenia ustalonego w marcu 2006 r. 
(10.122 zł brutto) do kwoty 11.620 zł brutto.   

Radny Piotr Kuczera zaproponował wyco-
fanie uchwały i powrót do niej po wakacjach, 
zastrzegając jednocześnie, że klub PO nie ne-
guje podwyżki. Jednak w świetle pism, jakie do 
radnych dotarły od związkowców „Solidarno-
ści” z jednostek miejskich, a wskazujących na 
złą sytuację materialną pracowników Rybnic-
kich Służb Komunalnych czy Zarządu Zieleni 
Miejskiej, a co za tym idzie – liczne odejścia  
z pracy długoletnich, najlepszych fachowców 
– należałoby „...atmosferę uspokoić i rozpocząć 
płacowe negocjacje”. Do takiego stanowiska 
przychylił się St. Stajer, argumentując, że bez 
dobrze opłacanych pracowników sama kadra 
niewiele zdziała. Wraz z rozwojem zwiększa-
jącej swoją temperaturę, a obniżającej poziom 
dyskusji, jej przedmiot przeniósł się z ustale-
nia wynagrodzenia dla prezydenta (do czego 
RM ma kompetencję) na ocenę płac pracow-
ników jednostek miejskich (na które RM ma 
formalny wpływ tylko w momencie przyjmowa-
nia uchwały budżetowej przeznaczającej na wy-
nagrodzenia określoną kwotę) oraz na... oce-
nę działań prezydenta. Zgodnie, jak można się 
domyślić, z podziałami politycznymi… Radni 
BSR i PiS podkreślali zasługi A. Fudalego dla 
rozwoju miasta, za co opozycja odpowiadała 
nie szczędząc ostrych sformułowań ze słowem 
„wazelina” włącznie. Koalicjanci zarzucili ko-
legom z PO, że to ich rząd rozbudził nadzieję 
„na cud” i wyższe płace, nadal jednak dodaje 
samorządowi zadań, za którymi nie idą środ-
ki, które – zamiast na wynagrodzenia – trze-
ba wydawać na dofinasowanie oświaty, zada-
nia społeczne, drogi itp. Wytknęli im też za-
powiedzi rządu o zmianie ustawy o związkach 
zawodowych, która zmniejszałaby ich możli-
wości, a miałoby to mieć związek z ostatnimi 
protestami pracowniczymi, głównie na tle pła-
cowym. Dziwili się zatem skąd u kolegów rad-
nych z PO takie zrozumienie dla związkowych 
postulatów. Przypomnieli też, że Rada Miasta 
nie jest stroną w sporach płacowych w jednost-
kach samorządowych. 

Pisma związkowców trafiły również do pre-
zydenta, którego odpowiedzią była propozycja 
spotkania i rozmów na temat problemów w jed-
nostkach i zakładach budżetowych, co niejako 
wyprzedziło sugestie opozycji. A. Fudali zapew-
nił, że nie miał nigdy problemów z dogadywa-
niem się z ludźmi, i tym razem również doj-
dzie do porozumienia. Do zarzutów zawartych  
w pismach odniosła się sekretarz miasta Da-
niela Lampert, przytaczając liczbę zwolnień 
pracowników z jednostek miejskich z co naj-
mniej z 5–letnim stażem, zgodnie z danymi po-
danymi przez ich dyrektorów. I tak np. w 2007 
r. z UM odeszły 2 osoby, z ZGM – 8, OPS – 3,  

z ZZM – 4, zaś z RSK – 12. (Od red.: Ta ostat-
nia liczba różni się dość znacznie od danych 
zamieszczonych w jednym z rybnickich tygo-
dników). D. Lampert poinformowała również  
o zapisanej w budżecie, a uzgodnionej ze związ-
kami zawodowymi, podwyżce na 2008 r. dla 
pracowników jednostek organizacyjnych mia-
sta w wysokości 100 zł na etat, mającej na celu 
wyrównanie dużych dysproporcji między śred-
nimi płacami w tych jednostkach. Oprócz pod-
wyżki na 2008 r., jaką pracownicy UM otrzymali 
już w grudniu ub. roku, nastąpiła regulacja płac 
dla urzędniczej kadry UM, związana z nowymi 
przepisami prawa. W okresie, kiedy płaca na-
czelników wzrosła narastająco o prawie 1.700 zł,  
wynagrodzenie prezydenta o ok. 170 zł, a więc 
dziesięciokrotnie mniej. Średnie wynagro-
dzenie w UM wynosi ok. 2.900 zł. (Od red.: 
w piśmie do RM związkowcy ZZM  informują,  
że średnia płaca grupy robotniczej w tej jednostce 
wynosi 1.977 zł). Powyższe dane są najlepszym 
materiałem do obiektywnej oceny.  

Ze względów formalnych punktu o prezy-
denckim wynagrodzeniu nie można było z po-
rządku obrad wycofać, przegłosowano nato-
miast zakończenie dyskusji i samą uchwałę, 
wprowadzająca podwyżkę. Za opowiedziało się 
19 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 

Kabaret?
Tak, podsumowując ostatni zwyczajowo 

punkt sesji, mianowicie „wnioski, pytania, 
interpelacje”, Kazimierz Salamon określił 
aktywność radnych, którzy na forum rady 
wielokrotnie podnoszą problemy niezbyt 
dużego kalibru, by zaistnieć, jak twierdził, 
w mediach. Radny zapewnił, że na wiele z za-
dawanych pytań odpowiedzieliby urzędnicy,  
a i wiceprezydent Śmigielski zadeklarował, że 
jego gabinet jest otwarty dla radnych, którzy 
mają potrzebę wyjaśnienia i uszczegółowienia 
jakiegoś zagadnienia. Tym razem radni wraca-
li wielokrotnie do gorącej polemiki sprzed kil-
kunastu minut dotyczącej płac, tym bardziej, 
że przewodniczący St. Jaszczuk w tym punkcie 
oficjalnie przedstawił skierowane do RM pisma 
związków zawodowych. Radni, zarówno koali-
cyjni, jak i opozycja, użyte w dyskusji argumenty  
i sformułowania uznali za żenujące, mając na 
myśli oczywiście swoich przeciwników. Prezy-
dent A. Fudali stwierdził, że poczuł się całym za-
mieszaniem wokół jego wynagrodzenia upoko-
rzony, tym bardziej, że sam jako ostatni, po pra-
cownikach szeregowych i funkcyjnych, „ustawił 
się w kolejce” po podwyżkę. Miał radnym opo-
zycyjnym za złe, że kierują się oni nie do koń-
ca rzetelnymi doniesieniami medialnymi, a nie 
włączają się w bardziej kreatywny sposób w dzia-
łania samorządu. W mediach ma też początek 
przywołana tu, a również wywołująca duże emo-
cje, sprawa kąpieliska w Kamieniu – tej jednak 
poświęcamy osobny materiał na str. 8
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Tuż przed sezonem letnim miasto 
lotem błyskawicy obiegła wiadomość,  
że ze względów sanitarnych kąpielisko  
w Kamieniu nie zostanie otwarte, a kolejnym 
krokiem władz miasta będzie budowa  
w miejscu niecki basenu boiska piłkarskiego.  
O ile pierwsze było do przewidzenia, drugie 
mija się z prawdą…   

— Ta informacja wywołała w naszej dzielni-
cy prawdziwe poruszenie — mówi radny Józef 
Piontek. — Ze strony mieszkańców pojawiło się 
wiele pytań i wątpliwości, na które odpowiedzi 
oczekiwano m.in. ode mnie jako radnego. Pró-
bując tłumaczyć znany przecież od wielu lat głów-
ny problem kąpieliska - brak dostatecznej ilości 
wody – czułem się tak, jakby mieszkańcy za ten 
niedobór obwiniali mnie, a nie naturę… Pojawi-
ły się artykuły prasowe, a w ślad za nimi – w wie-
lu mailowych skrzynkach - interpelacja radnego 
PO Benedykta Kołodziejczyka, który krytycz-
nie odnosi się do zasłyszanych od dziennikarzy 
zamierzeń miasta i proponuje własną koncep-
cję „reanimacji” kąpieliska poprzez wydziele-
nie z niego części o wymiarach 20 m x 50 m.  
Jednocześnie w Kamieniu pojawiły się ulotki 
podpisane przez radnego B. Kołodziejczyka  
z informacją o planach zasypania niecki i utwo-
rzeniu w tym miejscu boiska piłkarskiego wraz  
z prośbą o podpis w proteście przeciw takim de-
cyzjom. — Radny zdecydowanie się pośpieszył  
i w prasowych artykułach widzi to, czego tam 
nie ma — dementuje informację o budowie 
boisk piłkarskich w miejscu niecki prezydent 
Adam Fudali. — To, że basen w tym sezonie,  
i zapewne w kolejnych, nie będzie funkcjono-
wał, nie jest żadnym zaskoczeniem, bo w świe-
tle badań wody przez służby sanitarne i kwestio-
nowania jej jakości, mówiłem o tym od ub. roku 
wielokrotnie. Prezydent zapewnił, że przywró-
cenie Kamienia celom rekreacyjnym jest jego 
ideą od kilku lat, ale trzeba to zrobić rozważnie  
i małymi krokami. — Byłem ostro krytykowany 
za modernizację hotelu i restauracji „Olimpia”, 

A oto kilka problemów i pytań radnych:
• przypadki różnic między odczytem ilości zu-

żytej wody na liczniku głównym i w miesz-
kaniu w lokalach komunalnych (radni  
A. Oświecimski i H.Ryszka) – wiceprezydent 
J. Kryszczyszyn – ruszy akcja sprawdzająca 
w mieszkaniach;

• sprzedaż mieszkań komunalnych (interpe-
lacja Fr. Kurpanika) – J. Kryszczyszyn: two-
rzony jest nowy, dostosowany do realiów, 
program gospodarowania zasobami miesz-
kaniowymi na lata 2009 – 2013;

• wywóz dużych gabarytów (Fr.Kurpanik)  
– M. Śmigielski: termin na wrzesień;

• modernizacja wjazdu do Tesco i Praktikera 
(A. Oświecimski) – M. Śmigielski: protesty 
mieszkańców i uzgodnienia środowiskowe 
przesuwają termin.

• frezowanie ul. Wodzisławskiej (Fr. Kurpanik) 
– M. Śmigielski: firma wyłoniona; opóźnie-
nie spowodowane awarią maszyny, roboty 
powinny się rozpocząć 10 lipca;

• informacja o powstaniu komitetu w obronie 
biblioteki na Zamysłowie (Fr. Kurpanik);

• zwrócenie uwagi na duże nasilenie ruchu TIR–ów  
na ul. Niepodległości (Wł. Horabik); 

• likwidacja torowiska na ul. Małachowskie-
go (St. Stajer) – M. Śmigielski: w gestii kop. 
„Jankowice”;

• prośba o nasilenie kontroli na wiadukcie na 
ul. Włościańskiej w Kłokocinie, gdzie kie-
rowcy nie stosują się do zastosowanych tam 
ograniczeń (St. Stajer); 

• problemy z linią autobusową w dzielnicy 
Zebrzydowice (B. Drabiniok) – do wyja-
śnienia;

• skarga na długi czas oczekiwania na wywóz 
szamba (B. Drabiniok); 

• hałda w Niedobczycach na sprzedaż (H. Rysz-
ka) – M. Śmigielski: trwają analizy PAN czy 
hałda nadaje się do rozebrania; 

• zwrócenie uwagi na wagę drogi w kierun-
ku węzła w Bełku autostrady A1 (B. Koło-
dziejczyk);

• interwencja w sprawie nawierzchni ul. Brat-
ków (J. Lazar).

Kolejna sesja planowana jest na początek  
września.

Ze względu na krótszy czas na przygotowanie 
powyższej relacji i większą powierzchnię zajętą 
przez pierwsze Dni Rybnika, nasze sprawozdanie 
z sesji jest mniej obszerne. Czytelników zaintere-
sowanych szczegółami odsyłamy do protokołu, 
który będzie dostępny na stronie www.rybnik.pl, 
w odnośniku BIP po kolejnej sesji RM.

(D), (S), (r)

Nabożeństwo na wolnym powietrzu nazywamy 
zwyczajowo mszą polową, a jak nazwać niecodzien-
ną liturgię odprawioną przy ołtarzu wspartym na 
dwóch łódkach kołyszących się na falach? Oczywi-
ście mszą wodną… Pomysłodawcami nabożeństwa 
na Zalewie Rybnickim byli żeglarze z klubu Nawa 
oraz, również żeglarz, proboszcz parafii św. Barbary 
w Chwałęcicach, ks. Grzegorz Jagieł. Dla wiernych 
zebranych na brzegu odprawił je za żeglarzy, ofiary 
utonięć i ratowników WOPR… Organizatorzy 
zapewniają, że msza na wodzie będzie odtąd od-
prawiana co roku, na zakończenie obchodów ku 
czci patrona Rybnika, św. Antoniego.

Zdj. M.T.

Już nie tylko w Rzymie 
czy Madrycie, ale i w Ryb-
niku można w czasie upałów 
skorzystać z ulicznego zdro-
ju czy – inaczej – poidełka. 
Zostało ono zabudowane 
przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanaliza-
cji na skwerku naprzeciw 
„starego” Empiku przy ulicy 
Sobieskiego. Pompa prezen-
tuje się bardzo stylowo, a jej 
uroki odkryli Filip, Szymon 
i Łukasz, czego dowodem 
jest zdjęcie. PWiK zapew-
nia, że woda jest regularnie 
badana przez służby labora-
toryjne i nadaje się do spo-
życia.                   Zdj.: r
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Polowa msza wodna…



Miasto chce przywrócić Kamień celom rekreacyjnym

Nie ma, nie ma wody…

Na razie zmodernizowany został hotel z zapleczem, przyjdzie czas i na nieckę... 

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

dziś wynik finansowy zarządzającej tym obiek-
tem „Hossy” jest dodatni… 

Zanim pojawi się poważny inwestor czy part-
ner, miasta z własnych i, w miarę możliwości, 
pozyskanych środków, chce ośrodek rewitali-
zować. W najbliższych planach miasta jest bu-
dowa dwu pełnowymiarowych boisk: jednego 
ze sztuczną, drugiego z naturalną nawierzch-
nią, oświetlonych i z zapleczem, w miejscach, 
gdzie się one znajdują. Ma to przywrócić Ka-
mieniowi dawną funkcję ośrodka przygotowaw-
czego dla piłki nożnej. — Nie robimy niczego 
pod Euro 2012 — zastrzega się prezydent. — 
Ośrodek znajduje się w bazie ministerstwa spor-
tu jako centrum pobytowe dla drużyn biorących 
udział w mistrzostwach, oczywiście w przypad-
ku ich rozgrywania w Chorzowie, ale wszystko 
jasne będzie dopiero w 2010 r. Oczywiście,  sta-
ramy się pod tym kątem Kamień promować,  
a ostatnia wizyta w nim ponad 30 ambasado-
rów nie była przypadkowa… Po wybudowaniu 
boisk, dysponując dobrej klasy hotelem, zmo-
dernizowaną salą gimnastyczną z zapleczem  
i gabinetami odnowy, Kamień będzie gotowy na 
przyjęcie piłkarzy Euro 2012. Ale to będzie tyl-
ko epizod, my chcemy, by zespoły przyjeżdżały 
tu nie tylko od święta. Zresztą już ich nie bra-
kuje…A przede wszystkim Kamień ma być miej-
scem rekreacji dla rybniczan i mieszkańców re-
gionu, dlatego stworzyliśmy koncepcję jego za-
gospodarowania i szukamy partnerów… A ich 
pozyskanie nie jest łatwe. Prezydent zapowie-
dział wstępne rozmowy oparte o zapis w usta-
wie o zamówieniach publicznych o koncesjach 
na roboty budowlane oraz zasadę partnerstwa 
publiczno–prywatnego, do którego samorządy 
podchodzą jednak sceptycznie. — Umowa z ta-
kim partnerem, prawdopodobnie grubości książ-

ki telefonicznej, by mogła pomieścić wszystkie za-
strzeżenia, musiałaby być dla miasta absolutnie 
bezpieczna pod względem prawnym. Jeśli  part-
ner chciałby przyjąć nasze warunki…

Przywołana koncepcja, dostępna na stronie 
www.rybnik.pl, nie jest obligatoryjnym projek-
tem, ale wyznacza poszczególnym częściom 
ośrodka odpowiednie funkcje. W dzisiejszej 
niecce zaplanowano kilka boiska o piaszczy-
stym podłożu, np. do siatkówki plażowej i nie-
duży akwen, o wielkości zależnej od możliwości 
jego napełnienia odpowiedniej jakości wodą. 

Radny Kołodziejczyk uważa, że forsowanie 
przez miasto „porażającej rozmachem” kon-
cepcji jest błędem, nie daje również wiary opi-
niom, że wody jest mało. — Miasto nie wykorzy-
stało wszystkich możliwości, by wodę znaleźć, np. 
różdżkarzy — mówi. W swojej interpelacji prosi 
o przedstawienie przez miasto ekspertyz, z któ-
rych wynika, że woda jest niezdatna do kąpieli  
i że jest jej zbyt mało. (Radny Wojciech Piecha,  
zainteresowany problemem, sam pofatygował 
się do Sanepidu i potwierdził  na ostatniej se-
sji negatywne wyniki badań wody).

Przewodnicząca zarządu dzielnicy Kamień 
Krystyna Burzawa twierdzi, że na terenie 
ośrodka były robione odwierty i istnieją studnie 
głębinowe, ale ich zasób jest niewielki. Wody 
wystarcza tylko do celów gospodarczych hote-
lu „Olimpia”, z drugiej studni głębinowej ko-
rzysta kemping i nie starcza już do podlewania 
boiska piłkarskiego. — Wodą jaką dysponuje-
my w Kamieniu trudno byłoby napełnić nawet 
basen o wymiarach proponowanych przez rad-
nego Kołodziejczyka w interpelacji. Taki basen 
wymagałby ok. 2000 kubików wody, która do-
datkowo w pewnej części musi być sukcesywnie 
wymieniana. Radny Kołodziejczyk podpiera się 

rakami i karpiami, ja jednak nie jestem pewna 
czy do, zamulonej wody, jaką lubią raki, będą 
chcieli wchodzić ludzie. Inne czasy, inne stan-
dardy. Ludzie nie chcą się kąpać w byle stawie 
razem z kijankami. Mogą to robić na własne ry-
zyko, ale wtedy nikt nie weźmie odpowiedzialno-
ści na ich zdrowie. Sama znam przypadki, że po 
wyjściu z kamieńskiego basenu dzieci miały wy-
sypkę — mówi K. Burzawa. Radny J. Piontek 
dodaje, że ulotkę protestacyjną podpisywali 
nawet ci mieszkańcy, którzy na kąpielisku nie 
byli od lat... — Radny Jerzy Lazar, który ma do-
świadczenie w WOPR, twierdził, że mętna woda 
utrudniłaby jakakolwiek akcję w razie przypad-
ku zatonięcia — dodaje J. Piontek. — Nawet 
pracownicy basenu zabraniali swoim dzieciom 
wchodzenia do wody... 

Jednak zarówno on, jak i K. Burzawa zapew-
niają, że cała Rada Dzielnicy jest za utrzyma-
niem funkcji kąpieliska i przedstawiona przez 
miasto koncepcja chce ją zachować na miarę 
możliwości tego terenu. Radny Piontek wierzy, 
że małymi krokami zostanie ona zrealizowana, 
bo innej drogi nie ma. — Trzeba się trzymać re-
aliów... — mówi. A realia są takie, że strumy-
czek zasilający basen nie jest w stanie zapewnić 
wodzie odpowiedniej czystości, trudno zaś, by 
miasto wzięło na siebie koszt napełniania ba-
senu wadą kranową. 

J. Piontek chciałby, by w Kamieniu powsta-
ło kąpielisko i ośrodek na odpowiednim pozio-
mie, spełniające współczesne kryteria, a miasto 
mogło wziąć za taki obiekt odpowiedzialność. 
Zdaniem radnego Kołodziejczyka, w Kamieniu 
należałoby wykorzystać istniejącą infrastruk-
turę i zapewnić atrakcje mniejszym kosztem. 
Można polemizować czy zadowolić się pro-
wizorycznym basenem oddzielonym od reszty 
pustej niecki betonową przegrodą i wyłożonym 
niebieską folią, czy poczekać na realizację bar-
dziej przystającej do XXI w. wizji…

(r)



E–bilet zwycięzcą!

Projekt „Odziedzicz pracę” nagrodzony 
Kierowany do rodzin długotrwale bezrobotnych projekt „Odzie-

dzicz pracę”, realizowany w Rybniku w ramach Inicjatywy Wspólno-
towej EQUAL, został wyróżniony przyznawaną przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego nagrodą „Jaskółki Rynku Pracy” – dla najbar-
dziej perspektywicznych innowacji społecznych na rynku pracy. 

— Wyróżnienie dla projektu zostało przyznane w kategorii „Budowanie ka-
pitału społecznego”, tym samym docenione zostały nasze starania 

na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ożywienia 
lokalnych społeczności — mówi wiceprezydent Joanna Krysz-

czyszyn, inicjatorka projektu. — Brak pracy sprawia, że rodzina 
źle funkcjonuje i by to zmienić, trzeba programem objąć całą 

rodzinę umożliwić podnoszenie kwalifikacji na kursach nie tyl-
ko głowie rodziny, ale motywować i rozwijać talenty pozosta-
łych członków rodziny. I taki cel miał jeden z wypracowanych 
„produktów” projektu – dualny model kształcenia.

Największym sukcesem projektu jest powrót na rynek pracy osób w nim 
uczestniczących, wzmocnienie i zwiększenie aktywności w rodzinie i spo-
łeczności lokalnej. Przyznanie „Jaskółki” przyniesie, być może, preferencje 
przy pisaniu projektów do Programu Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Kapitał ludzki”.

Warto wspomnieć, że projekt „Odziedzicz pracę” został w ub. roku wyróżnio-
ny mianem „Najlepszej Inwestycji w Człowieka 2007” w ramach konkursu „Do-
bre Praktyki EFS”, organizowanego przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Tani urząd
W rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” Rybnik 

uplasował się w czołówce miast prowadzących tanią administrację.
Rybnik nie po raz pierwszy znalazł się w czołówce oszczędnych miast na 

prawach powiatu. Jak wynika z rankingu, w 2007 roku wydatki bieżące na 
rybnicką administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 161,52 
zł. Dzięki temu Rybnik uplasował się na wysokiej, trzeciej pozycji w kategorii 
miast na prawach powiatu.

Ambasadorzy z wizytą
Akredytowani w Polsce ambasadorzy, którzy z końcem czerwca 

przebywali w województwie śląskim, odwiedzili Rybnik. 
Szefowie misji dyplomatycznych (na zdj. w czasie pobytu w elektrowni 

„Rybnik z gospodarzem, dyrektorem Jerzym Chachułą oraz przedstawicielami 
miasta) wizytę na Śląsku rozpoczęli od spotkania w Katowicach z wojewodą 
śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem i marszałkiem województwa Bogusławem 
Śmigielskim. Przed przyjazdem do Rybnika zwiedzili m.in. Stadion Śląski. 
W trakcie pobytu w naszym mieście goście zobaczyli rybnicką elektrownię. 
Z wieży reaktorów elektrowni (na wysokości ok. 6 pięter) mogli podziwiać 
panoramę Rybnika. Dyplomaci przejazdem zwiedzili też miasto, a oficjalnie 
przywitani przez prezydenta Adama Fudalego, wspólnie z Zespołem Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, spędzili Noc Świętojańską. 

W trakcie pobytu na Śląsku ambasadorzy zwiedzili również Pocysterski 
Zespół Klasztorno–Parkowo–Pałacowy w Rudach Raciborskich oraz Muzeum 
Zamkowe w Pszczynie. Wzięli też udział w VI Wielkim Pikniku Pszczyńskim, 
organizowanym przez konsula honorowego Republiki Słowenii w Katowicach 
Mieczysława Barańskiego. 
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Wdrożenie e–biletu, projektu realizowanego 
w ramach elektronicznej karty miejskiej, było procesem 
niełatwym, ale zwieńczonym sukcesem. Docenili go 
również organizatorzy konkursu Samorządowy Lider 
Zarządzania 2008 – Usługi Techniczne, przyznając 
mu zwycięstwo w kategorii miast na prawach powiatu, 
w dziedzinie transport.

Przedsięwzięcie to, wraz z innymi projektami finałowymi, zosta-
ło zaprezentowane w Warszawie, w trakcie podsumowującej kon-
kurs konferencji, jaka odbyła się w siedzibie Senatu RP. Efektem 
konkursu będzie platforma wymiany doświadczeń samorządów 
w dziedzinie innowacyjnych usług technicznych, a opisy wszystkich 

zaprezentowanych rozwiązań znajdą się 
w bazie danych najlepszych praktyk zarzą-
dzania w samorządzie. Przyznając laury 
Rybnikowi komisja konkursowa doceniła 
systemowe podejście do publicznego 
transportu w naszym mieście. 

Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, która, wraz z dyrektorem 
Zarządu Transportu Zbiorowego Romanem Bergerem, nagrodę 
odebrała (na zdj.), zasługi przypisuje głównie zespołowi informaty-
ków, ZTZ oraz sekretarz miasta Danieli Lampert, projekt nadzoru-
jącej na najtrudniejszym jego etapie – przygotowywania i wdrażania. 
— We wniosku podkreśliliśmy, że e–bilet jest nie tylko korzystną formą 
płatności za przejazd dla naszych mieszkańców, ale również kopalnią 
informacji dla nas, zarządzających transportem — mówi J. Kryszczy-
szyn. — E–karta to nie kawałek plastiku, ale cały system komputerowy, 
pozwalający określić poziom napełnienia autobusów, a co za tym idzie 
– modyfikować ilość linii i ich zagęszczenie. Ułatwia też rozliczanie się 
z okolicznymi gminami, dla których realizujemy usługi transportowe. 
Dało to w efekcie wzrost przychodów, bo możemy rzetelnie wykazać 
koszty funkcjonowania poszczególnych linii. Miastu zależy, by e–karta 
była przyjazna pasażerowi, stąd m. in. bonifikaty dla posiadaczy biletów 
imiennych, przymierzamy się też do wydłużania okresów dla biletów 
terminowych (czytaj też relację z sesji, str. 5–6).

K. Berger zdradza, że aktualnie w obiegu jest 90 tys. e–kart, 
w tym 30 tys. imiennych, co jest dowodem na to, że rybniczanie bi-
let polubili. W ciągu dnia roboczego odnotowuje się prawie 27 tys. 
przejazdów, w soboty – prawie 13 tys., zaś w niedzielę – nieco 
ponad 7 tys. Z analiz wynika, że problemów, a zatem i skarg na 
funkcjonowanie systemu, jest coraz mniej, bo po prostu nauczyli-
śmy się e–bilet obsługiwać. Przypomnijmy, że e–bilet jest jednym 
z modułów większego projektu, w ramach którego powstały te-
lecentra i infokioski z dostępem do wybranych, w tym miejskich, 
stron Internetu, a przedsięwzięcie jest rozwojowe…              (r)
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Oficjalna inauguracja rozpoczęła się od oddania hołdu 
Janowi Pawłowi II pod pomnikiem papieża – Polaka, gdzie 
kwiaty w obecności licznych pocztów sztandarowych złożyli 
przedstawiciele władz miasta z prezydentem Adamem Fuda-
lim, goście z partnerskiego Dorsten z burmistrzem Lamber-
tem Lütkenhorstem, senator Tadeusz Gruszka, a także radni, 
reprezentacje starostwa powiatowego, środowisk kombatanc-
kich, młodzieży, związków zawodowych, służb mundurowych 
i in. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do bazyliki, 
gdzie uroczyste nabożeństwo poprowadził ks. arcybiskup 
Damian Zimoń. W wygłoszonej homilii  Metropolita Kato-
wicki nawiązał do postaci i posługi św. Antoniego oraz miasta, 
które obrało go sobie na patrona. — Rybnik, jak i wiele innych 
współczesnych miast rozwija się 
bardzo dynamicznie. W dobie 
globalizacji i jednoczenia się 
Europy, Kościół potrzebuje no-
wych koncepcji duszpasterskich, 
a jedną z nich było niedawne 
Metropolitalne Święto Rodziny. 
Rodzina to jeden z najwspanial-
szych pomysłów Boga, ale i ona, 
jak wskazujące na niebo wieże 
rybnickiej bazyliki, wymaga 
odnowy...

Po raz pierwszy w Rybniku 
w czasie nabożeństwa zabrzmia-
ła Missa de Caritate, utwór 
skomponowany przez Kamila Staszowskiego, absolwenta rybnickiej 
szkoły muzycznej Szafranków, dziś studenta warszawskiej Akademii Mu-
zycznej. Autorem tekstu części zmiennych jest ks. Wiesław Hudek, śląski 
duszpasterz i poeta. Inspiracją dla młodego kompozytora był tekst Offer-
torium – najpierw powstała pieśń, z której zrodził się utwór orkiestrowy, 
a następnie kolejne części mszy. We wstępie odnajdziemy muzyczny 

cytat Dies Irae, zaś w Kyrie i Gloria – nawiązanie do gregoriańskiej 
stylistyki. Kolejne części to błagalna modlitwa Agnus dei i radosne 
Communio i Canticum Laudis. Na zakończenie zabrzmiały motywy 
Bogurodzicy i śpiewy w języku greckim, staro–cerkiewno–słowiań-
skim i staropolskim, mające, według koncepcji kompozytora, być 
spojrzeniem na pradawną, polską i słowiańską religijność oraz hi-
storię we współczesnym kontekście. K. Staszowski sam poprowadził 
zespół wykonawców: solistów – Gabrielę Ciołek–Sitter (sopran) 
i Tomasza Świercza (organy) oraz Scholę Cantorum Minorum 
Chosoviensis i Orkiestrę Kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków. Dzieło młodego, uzdolnio-
nego artysty zrobiło duże wrażenie na ks. arcybiskupie oraz pozostałych 

uczestnikach nabożeństwa – Kamil odebrał 
gratulacje od prezydenta A. Fudalego 
i wielu innych osób. Missa de Caritate to 
napisana z rozmachem duża forma muzycz-
na z przesłaniem, w młodzieńczy sposób 

emocjonalna, której słucha się z prawdziwym zaangażowaniem. Czy na 
naszych oczach rodzi się kompozytorski talent? To zapewne okaże się za 
lat kilka, w każdym razie msza Kamila Staszowskiego była niewątpliwie 
pięknym darem na inaugurację święta miasta.  

Inaugurację pierwszych w historii Dni Rybnika 
zaplanowano na dzień patronalnego święta parafii 
św. Antoniego, w rok po oddaniu miasta pod jego 
opiekę. Wybór miejsca i czasu tego wydarzenia nie był 
dziełem przypadku – to ubiegłoroczne uroczystości 
zainspirowały samorządowców do zorganizowania 
święta miasta – tygodnia wypełnionego zabawą, 
ale i historyczną refleksją, służących wspólnie 
wzmocnieniu integracji i poczucia tożsamości 
mieszkańców z Małą Ojczyzną, jak i promocji miasta 
w najbardziej współczesnym znaczeniu.

Jest święto, są goście... Zjechali z całej Europy, z miast zaprzy-
jaźnionych i partnerskich, a wspólne świętowanie było okazją do 
podziękowań za zaangażowanie w rozwój współpracy, dowody 
przyjaźni i sympatii, a także rozmów o przyszłości współpracy 
i nawiązania kolejnych kontaktów. 

W Dni Rybnika wpisały się wspaniałe jubileusze: 25–lecia kon-
taktów z bawarską gminą Eurasburg, 15–lecia podpisania umowy 

z francuskim Mazamet oraz 5–lecia partnerstwa z Larissą w Grecji 
i irlandzkim Newtownabbey. Wśród miast – jubilatów zabrakło tylko 
przedstawicieli Mazamet, Francję reprezentowali natomiast goście 
z Saint–Vallier, miasta o najdłuższym stażu partnerskim oraz z Liévin 
w regionie Nord Pas–de–Calais, przyjechali też reprezentanci Dorsten 
w Westfalii, z którym kontakty są najżywsze, z Iwano–Frankiwska 
(d. Stanisławów) oraz miasta Bar na Ukrainie, z nadgranicznej 

Dni partnerstwa...

c.d. na stronie 12

...z ikrą

Inauguracja Dni Rybnika zbiegła się nieprzypadkowo 
z patronalnym dniem św. Antoniego. Uroczyste 
nabożeństwo poprowadził ks. abp Damian Zimoń...

...a uświetniło je wykonanie mszy Missa de Caritate 
Kamila Staszowskiego, pod dyrekcją kompozytora.
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Karwiny, a także z Topolczan na Słowacji – najmłodszym partnerem 
Rybnika, bo list intencyjny wyrażający zamiar podjęcia współpracy był 
jednym z punktów tegorocznych uroczystości. Zabrakło natomiast 
przedstawicieli Rejonu Wileńskiego – drugiego, obok miast ukraińskich, 
partnera Rybnika na Wschodzie oraz węgierskiego miasta Szolnok.

Medal dla burmistrza 
Jubileusze oraz dotychczasową współpracę z miastami europej-

skimi podsumowano w czasie uroczystej Gali Miast Partnerskich 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Po raz pierwszy w historii tego obiektu 
zastosowano symultaniczne tłumaczenie z wykorzystaniem słuchawek, by 
nic z przekazywanych treści zaproszonym gościom nie umknęło. Rybnik 
może pochwalić się długą i bogatą tradycją współpracy zagranicznej, 
czego dowodem był interesujący film przygotowany przez Janusza Rzy-
manka, przybliżający korzenie współpracy z partnerami i ich specyfikę. 
Kontakty z Eurasburgiem mają swój początek w trudnych dla naszego 
kraju latach ’80, a ich inicjatorką i głównym animatorem współpracy do 
dnia dzisiejszego jest Rosemarie Tröscher. W działania charytatywne na 
rzecz Polski i Rybnika potrafiła ona wciągnąć wiele osób z niewielkiej 
bawarskiej gminy, a później przyczyniła się do zmiany jakości współpracy, 
angażując w nią młodzież i artystów. W swoim wystąpieniu R. Tröscher 
m.in. przypomniała słowa prezydenta Niemiec Richarda von Weizsäcke-
ra, by (...) granice stały się mostami, które wciąż od nowa inspirują ją do 
pracy na rzecz współpracy z Rybnikiem. (Szczegóły 25–letnich kontaktów 
z Eurasburgiem w jubileuszowym wydawnictwie na stronie www.rybnik.
pl/index.php?id=100). Przed laty R. Tröscher za swoją działalność została 
uhonorowana najwyższym miejskim odznaczeniem – medalem Benefici 
Grata Civitas Rybnik, teraz został on przyznany burmistrzowi Eurasburga 
Michaelowi Brombergerowi, który czynnie we współpracę z Rybnikiem 
się włączył. Korzenie w latach stanu wojennego i pomocy szkole sióstr ur-
szulanek mają też kontakty z Mazamet, zaszłości historyczne po II wojnie 
światowej legły u podstaw partnerstwa z Dorsten, to miasto z kolei było 
„ojcem chrzestnym” współpracy z Newtownabbey. Lat ’60 XX w. sięgają 
kontakty z Saint Vallier, kontynuowane mimo transformacji politycznej 
– to najdłuższe w historii Polski partnerstwo dowodzi, że u podstaw współ-
pracy stoją ludzie, a nie idee. Kontakty z Larissą to efekt wizyty orkiestry 
dętej na festiwalu Złota Lira, z Rejonem Wileńskim – zaangażowania 
ks. Jacka  Paszendy, z Iwano Frankiwskiem – urszulanki siostry Krystyny 
i nieżyjącego już dyrektora MOSiR–u dyrektora Józefa Śliwki. Specjal-
ne medale wybite z okazji pierwszych Dni Rybnika wręczono osobom 
najbardziej zaangażowanym w rozwój współpracy partnerskiej Rybnika, 
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie Europy. Ze strony polskiej 
otrzymali je członkowie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik–Europa: Maria Papież i Małgorzata Gruczelak za wkład we 
współpracę z Eurasburgiem, Jan Sebastian za zaangażowany głównie 
w kontakty z Dorsten oraz Bogusław Przeczek działający na rzecz Polaków 
w Rejonie Wileńskim i Wiesław Sojka – animator współpracy z Ukrainą. 
Medale pamiątkowe otrzymali również najbardziej zasłużeni w promo-
cje idei partnerstwa z Rybnikiem: obok R. Tröscher i M. Brombergera 
przedstawiciele Eurasburga – Heidi Grosschmidt, Helmut Steinberger, 
Elmar Baur, Helmut Lutz i Ralf Reichenberg; Alain Philibert i Jean 
Rousseau z Saint Vallier, mer Jean–Pierre Kucheida, Daniel Dernacourt 
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Medal Beneficii Grata Civitas Rybnik otrzymuje burmistrz Eurasburga Michael 
Bromberger...

... a okolicznościowe medale z okazji Dni Rybnika najbardziej zaangażowani 
w partnerską współpracę, wśród nich (od lewej): Wiesław Sojka, 
Jan Sebastian, Małgorzata Gruczelak i Maria Papież.

Artystyczna młodzież Rybnika podbiła serca gości talentem 
i humorem.

Zdjęcia: s



Jeden z najbardziej 
oryginalnych 

upominków prezydent 
miasta otrzymał 

od przewodniczącego 
Towarzystwa 

Rybnik–Dorsten Hansa 
Joachima Thelena. 

Podziękowania 
Rosemarie Tröscher 
składa 
Roman Widerski. 
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i Jean Rousseau z Liévin, burmistrz Lambert Lütkenhorst, Heinz Ritter 
i Hans Joachim Thelen z Dorsten, byli burmistrzowie Newtownabbey 
Nigel Hamilton i Vera McWiliam, burmistrz Dimitrios Tzawelas z Larissy, 
a także mer Wiktor Anuszkiewicz i Oleksandr Kozak z Iwano–Frankiw-
ska. Wręczający medale prezydent Adam Fudali podziękował wszystkim 
za wyrażaną czynami przyjaźń, dzięki której nasze społeczeństwa lepiej 
się poznają, a co za tym idzie – rozumieją.

Będący ukoronowaniem gali koncert orkiestry smyczkowej szkoły 
muzycznej Szafranków oraz zespołu „Przygoda” dowiódł, że muzyka 
jest językiem uniwersalnym, zrozumiałym dla wszystkich nacji. Goście 
przyjęli rybnicką, artystyczną młodzież wręcz entuzjastycznie...

Komplet insygniów Rady Europy
Wieloletnie i intensywne kontakty partnerskie zaowocowały 

przyznaniem Rybnikowi wszystkich już insygniów Rady Europy. 
Po Fladze Honorowej (2004 r.) i Dyplomie Europejskim (2003 r.), Ryb-
nik otrzymał kolejne i ostatnie już prestiżowe wyróżnienie przyznawane 

za partnerską współpracę międzynarodową 
i działalność na rzecz idei jedności europejskiej 
– Tablicę Honorową Rady Europy (na zdj.). 
Obok Rybnika, który współpracuje obecnie 
z 14 miastami, uhonorowano w ten sposób 
jeszcze 10 europejskich miast. 

Nie mogło być lepszej okazji i oprawy dla 
uroczystości wręczenia Tablicy niż pierwsze 
Dni Rybnika i obecność przedstawicieli 
miast, dzięki współpracy z którymi nagroda 
ta została przyznana. Prezydent Adam Fu-
dali odebrał wyróżnienie z rąk honorowego 
członka Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy Klausa Bühlera, a w uroczysto-
ści wzięli również udział były premier, dziś 

eurodeputowany, prof. Jerzy Buzek, poseł Bolesław Piecha, reprezentanci 
miast partnerskich i inni goście, a naturalną oprawę artystyczną tego 
wydarzenia zapewniły orkiestry biorące udział w festiwalu Złota Lira. 
K. Bühler podkreślił niezwykłą atmosferę rybnickiego spotkania, moż-
liwą tylko dzięki europejskiej integracji. Wśród rybniczan i gości z kilku 
krajów poczuł się jak w rodzinie, co, jak stwierdził, jeszcze dwadzieścia 
lat temu byłoby niemożliwe. Radość z przyznania Rybnikowi, miastu, 
w którym niejednokrotnie gościł i którego osiągnięcia śledzi, wyraził 
prof. Buzek. Przypominając sukces z 2006 r. kiedy to nasze miasto zwy-
ciężyło w rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepiej zarządzaną gminę, 
wspomniał o aktualnych marzeniach i oczekiwaniach mieszkańców, 
wynikających z przeprowadzonej ankiety. Jedno z nich już niedługo się 
spełni, bo miasto planuje w zimie zainstalowanie na Rynku lodowiska… 
Do swoich rybnickich korzeni i idei europejskiej nawiązał poseł B. Piecha, 
a prezydent podziękował za docenienie przez europejskie gremia starań, 
by Rybnik stał się znaczącym punktem na mapie Europy.

Na to, by informacje o działaniach Rybnika na rzecz jednoczenia 
się europejskich społeczeństw do Strasburga dotarły, pracuje sztab 
urzędników z Wydziału Rozwoju i Integracji Europejskiej. Przyznanie 
europejskich insygniów jest dowodem na to, że wnioski autorstwa Sylwii 
Jaroch były solidnie udokumentowane.

Mniej oficjalny
...charakter niż gala i wręczenie Tablicy Honorowej miało mię-

dzynarodowe spotkanie integracyjne nad Zalewem Rybnickim, 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodo-
wej Rybnik–Europa. Jubileusz 25–lecia współpracy z Eurasburgiem 
uczczono na Wieczorze Bawarskim z udziałem gości zagranicznych 
z kilku krajów Europy, przedstawicieli miasta i członków Stowarzysze-
nia Rybnik–Europa. Najbardziej zaangażowanym w rozwój kontaktów 
między naszym miastem, a leżącą nieopodal Monachium gminą prze-
wodniczący Stowarzyszenia Roman Widerski wręczył dyplomy oraz 
specjalne wydawnictwo jubileuszowe, informujące o szczegółach współ-
pracy. Odnawiano stare i nawiązywano nowe znajomości, a integracji 
towarzyszyła muzyka bawarskiej orkiestry dętej, która pokazała też 
drugie, big–bandowe oblicze. Wieczór nie do końca był „bawarski”, bo 
na parkiet wkroczyli również Grecy, gotowi do nauki niełatwych kroków 
Zorby i innych porywających tańców. Doszło również do międzynaro-
dowej rywalizacji w kilku nietypowych konkurencjach, jak choćby rzut 
kaloszem. Ponieważ w trakcie biesiady trwał mecz Niemcy – Portugalia, 

c.d. na stronie 14



Najlpeszego żuru nawarzyły gospodynie 
z Chwałęcic. W nagrodę otrzymały... 
garnki.
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zazdrościliśmy nieco radości naszych gości z Dorsten i Eurasburga 
z kolejnych bramek, zaś najbardziej zagorzali kibice znaleźli na terenie 
ośrodka telewizor i oglądali mecz w międzynarodowym gronie...

W trakcie Biesiady Śląskiej w Kamieniu serwowano tradycyjne dania 
kuchni śląskiej, ale również polskiej. Spotkanie było okazją nie tylko do 
wymiany poglądów, ale również upominków nawiązujących do tradycji 
krajów i wizerunku reprezentowanych miast. Wszyscy goście zostali 
obdarowani gadżetami związanymi z Dniami Rybnika oraz albumami 
o naszym mieście. Wieczór tradycyjnie zakończyły greckie tańce...

Prezenty muzyczne…
 Ale goście przywieźli także prezenty muzyczne. Oprócz wspo-

mnianej już orkiestry z Eurasburga występującej w charakte-
rystycznych bawarskich strojach, na rynkowej scenie w ciągu 
kilku dni przewinął się barwny korowód wykonawców z różnych 
krajów. Irlandię reprezentowała Szkoła Muzyki Tradycyjnej z East 
Antrim przedstawiając typowy zespół z harfami w składzie oraz cha-
rakterystyczne tańce, kojarzące się jednoznacznie z Zielona Wyspą. 
W finale koncertu goście zagrali z najbardziej irlandzkim z polskich 
zespołów czyli z Carrantuohill, wcześniej zaś poczuli się jak u siebie 
w Celtic Pubie, nie dziwiąc się wcale, że taki na rybnickim Rynku 
funkcjonuje... Z Dorsten przyjechał żeński zespół tańca nowoczesne-
go Tanz–Show–Garde i pewnie się rybnickiej publiczności spodobał, 
bo każdy występ kończył się kilkoma bisami. Najmocniejszą ekipę 
artystyczną przywiozła grecka Larissa – rybniczanie mogli podziwiać 
charakterystyczne stroje i kunszt taneczny zespołu folklorystycznego 
Lykeion ton Ellinidon, mieli też okazję usłyszeć całkiem współczesne 
brzmienie rockowej grupy Busy Tone.

Ale w ramach Rybnickiej Sceny Artystycznej kilkakrotnie prezento-
wały się  rodzime zespoły muzyczne, taneczne i kabaretowe. Odbył się 
również Przegląd Twórczości Szkolnej, w którym wzięło udział prawie 
80 zespołów z placówek oświatowych

... kulinarne
Święto bez dobrego jedzonka? Niemożliwe… Smakołyków, 

i to z różnych stron świata, nie brakowało. Bawarczycy na swoim 
wieczorze zaproponowali monachijskie piwo i brotzeit (zimne przekąski: 
pasztetową, kiełbaski, obwarzanki), Niemcy z Dorsten serwowali na Rynku 
placki ziemniaczane z musem jabłkowym (Westfälische Raibeplätzchen), 

c.d. ze strony 13

Polski żur...

grecki gyros...

... irlandzka zapiekanka...

 ... i niemieckie placki ziemniaczane 
z musem jabłkowym.

Orkiestra z Bawarii. Zespół Tanz–Show–Garde. Tancerze z Irlandii.                                      Zdjęcia: r

Grecki zespół zespół folklorystyczny.
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Irlandczycy – zapiekankę ziemniaczano–porową i kawę po irlandzku, Grecy 
natomiast mają w Rybniku swojego człowieka i to właśnie on częstował 
gyrosem i musaką. Ale i my mieliśmy się czym pochwalić – podany przez 
kucharzy z „Olimpii” śląski żur był palce lizać…

Dodatkową atrakcją był kulinarny konkurs, w którego szranki stanęły 
koła gospodyń wiejskich z Pstrążnej, Gaszowic, Świerklan, Chwałęcic 
i Ligoty–Ligockiej Kuźni. W roli degustatorów i jurorów wystąpili 
gospodarze miasta oraz goście z miast partnerskich. Zachwytom nad 
daniami nie było końca, ostatecznie w kategorii na najlepszy śląski 
żur zwyciężyły gospodynie z Chwałęcic przed Ligotą, a w kategorii na 
potrawę regionalną koła zamieniły się miejscami.

…i mocne jak dąb
Najbardziej jednak oryginalnym i trwałym prezentem była 

…sadzonka dębu z prywatnego lasu u podnóża Alp burmistrza 
Eurasburga Michaela Brombergera. Drzewko zostało zasadzone na 
skraju trawnika w Zespole Szkół Wyższych, a darczyńcę w tej czynności 
wspomogli goście przybyli na uroczystość wręczenia Tablicy Honorowej 
Rady Europy, co nadało jej rangę symbolu idei integracji europejskiej. 
— Dąb, podobnie jak prawdziwa przyjaźń, trudno się ukorzenia, ale jeśli 
wrośnie już w ziemię, trudno go wyrwać… — mówił M. Bromberger. Dąb 

będzie trwałą pamiątką ćwierćwiecza kontaktów Rybnika z bawarską 
gminą, a honorowy członek Rady Europy K. Bühler, który świeżo zasa-
dzone drzewko podlał, przypomniał, że również międzyludzkie kontakty 
wymagają pielęgnowania. Te kilka dni spędzone razem w Rybniku 
z pewnością przyczynią się do umocnienia współpracy…

(r)

Historia zatoczyła koło…
Hans Sobtzick wraz z rodziną mieszkał w Rybniku do osiemna-

stego roku życia. Tu chodził do polskiej szkoły, a fabryka słodyczy 
prowadzona przez jego ojca do połowy lat czterdziestych ubie-
głego wieku, była jednym z bardziej znanych tego typu zakładów 
w regionie. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, na fali wysiedleń rodzina 
Sobczyków, podobnie jak kilkadziesiąt innych rodzin niemieckiego 
pochodzenia, opuściła nasze miasto. Swój nowy dom znaleźli w nie-
mieckim Dorsten – dzisiaj mieście partnerskim Rybnika. — Przed wojną 
Rybnik był miastem wielokulturowym. Obok Polaków, zgodnie żyli tu 
Niemcy i Żydzi. Niestety, w okresie powojennym zniszczono tę symbiozę. 
Władze PRL–u pozbawiły majątku i przesiedliły większość mieszkańców 
naszego miasta, legitymujących się niepolskim pochodzeniem — wyja-
śnia Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego Muzeum. Przez wiele lat te 
trudne karty polsko–niemieckiej historii odkrywane były niechętnie, 
a jedynie nieliczni z przesiedlonych mogli choć na krótko powrócić 
w rodzinne strony. — Mieszkańcy Rybnika, którzy przed pięćdziesięciu 

laty przyjechali do naszego miasta, zostali tu ciepło przyjęci — mówił bur-
mistrz Dorsten Lambert Lütkenhorst podczas uroczystości odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej przyjęcie przed 50–laty przez Dorsten rybniczan 
niemieckiego pochodzenia. Tablica znajduje się na rondzie u zbiegu ulic 
Zebrzydowickiej i Kotucza. Podobna umieszczona została w centrum 
Dorsten. W uroczystości odsłonięcia rybnickiej tablicy wzięli również 
udział przedstawiciele Związku Rybniczan w Niemczech, którzy przybyli 

do naszego miasta na zaproszenie prezydenta Adama Fudalego. — Hi-
storia naszych krajów pełna jest trudnych momentów. Ale dzisiaj nasze 
relacje nabrały zupełnie odmiennego charakteru. Przyjaźnimy się, żyjemy 
we wspólnej Europie, a ta tablica jest przypieczętowaniem relacji, jakie 
łączą mieszkańców Rybnika i Dorsten od ponad pół wieku — podkreśla 
A. Fudali, a Hans Sobtzick dodaje: — Bardzo dobrze wspominam czasy, 
kiedy mieszkałem w Rybniku. Kiedyś nie mogliśmy tu zostać, dzisiaj wra-
camy jako przyjaciele…                                                                        (D)

Na początku był… sport
A właściwie piłka nożna, która zapoczątkowała kontakty Ryb-

nika z miastem Topolczany na Słowacji. W czasie obchodów Dni 
Rybnika uroczyście podpisano list intencyjny, który ma być pod-
stawą do zacieśnienia współpracy i zawarcia umowy bliźniaczej 
pomiędzy tymi miastami.   

List podpisali prezydenci Adam Fudali i Peter Balaž, a współpraca 
obu miast ma polegać na wymianie dzieci i młodzieży, nawiązywaniu 
kontaktów pomiędzy szkołami, realizacji wspólnych projektów kul-

List intencyjny o zacieśnieniu współpracy pomiędzy Rybnikiem a miastem Topolczany 
podpisali w rybnickim magistracie Adam Fudali i Peter Balaž.                       Zdj.: s.

Karl Bühler podlewa wspólnie zasadzony dąb.                                                  Zdj.: r

Tablica upamiętniająca przyjęcie przez Dorsten rybniczan z niemieckimi korzeniami.
Zdj.: d

c.d. na stronie 16
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turalnych i sportowych oraz przedsięwzięć gospodarczych. W ową 
współpracę mają zaangażować się instytucje, organizacje i stowarzysze-
nia działające w obu miastach, a realizacja wspólnych zadań odbywać 
się będzie również z wykorzystaniem programów Unii Europejskiej. 
— Ten list jest efektem naszych wspólnych dziesięcioletnich kontaktów, 
jakie rozpoczęły się … na boisku piłkarskim. Wierzę, że teraz będziemy 
współpracować nie tylko na niwie sportowej, ale również kulturalnej czy 
gospodarczej — wyjaśniał P. Balaž. Pierwszy krok już został zrobiony, 
co podkreślał obecny w Urzędzie Miasta poseł Grzegorz Janik. Okazuje 
się, że rybnicka elektrownia jest zainteresowana współpracą z firmą 
w Topolczanach, specjalizującą się w produkcji drewnianych brykietów. 

Blisko 30–tysięczne Topolczany obchodzą 835–lecie swojego istnie-
nia, a miasto przede wszystkim stawia na sport – piłka wodna i nożna, 
tenis stołowy czy hokej, którego zawodnicy trafili już do NHL, to tylko 
niektóre z dyscyplin popularnych w Topolczanach. Jednak znakiem 
rozpoznawczym miasta jest piwo „Topvar”, którego zalety zna wielu 
smakoszy złotego trunku. 

Warto więc pojechać do słowackiego miasta Topolczany, do odwie-
dzenia którego zachęca sam prezydent P. Balaž: — Zapraszam do po-
znania jego uroków. Wakacje właśnie się rozpoczęły, skorzystajmy zatem 
z propozycji…                                                                                         (S)

Jak to dawniej 
w mieście bywało…

— A podatki płacicie? — pyta kupców prezentujących swoje towa-
ry na jarmarcznych straganach rajca miejski Adam. Towarzyszy 
mu wójt Wilhelm, który bacznie ocenia przydatność i jakość wi-
klinowych koszy, okazałych obrusów, mis, naczyń, wypieków i klej-
notów… Wszystko winno być idealnie przygotowane na przyjazd 
księcia raciborskiego, sławetnego Leszka, pana na Raciborzu, 
Żorach, Rybniku, Wodzisławiu, et cetera, et cetera… 

— Jedzie! Książę już nadjeżdża! — krzyczały mieszczki, zwiastując 
przybycie orszaku księcia raciborskiego, który konno dotarł na rybnicki 
Rynek, by odebrać hołd i należne mu daniny oraz „...dać posłuch miesz-
czańskim starościom i odbyć sądy spory rozstrzygające”. Książę z uwagą 
wysłuchał sprawozdania z rządów, które w imieniu wójta Wilhelma 
(w tej roli Roman Rygiel, aktor Teatru Rodzicielskiego z Boguszowic) 
odczytał biegły w sprawach miejskich, wójta w rządach radą wspierający, 
rajca miejski Adam (na co dzień prezydent… Adam Fudali). Następnie 
Wilhelm złożył przyrzeczenie wierności i posłuszeństwo księciu, opat 
klasztoru cystersów z Rud pobłogosławił zebranych i ziemię rybnicką, 
a rycerze stoczyli pojedynek na miecze o wstęgę zacnej białogłowy. 
Zanim jednak książę ogłosił miastu i jego mieszkańcom radosne świę-
towanie, damy dworu rozpoczęły tańce, a szczęśliwcy otrzymali złote 
dukaty, sławetny Leszek, władca sprawiedliwy i miłosierny, 
darował życie, choć kary nie szczędził, złodziejowi przypiętemu 
do pręgierza… 

W rybnickim Muzeum swój kunsz prezentowali... 
rzemieślnicy.

Zdjęcia: s i Wydz. Promocji i Informacji UM 

Wójt Wilhelm i rajca miejski Adam na historycznym jarmarku.

Pokaz fechtunku przed Ratuszem.

Klauni obdarowywali dzieci balonikami...

c.d. ze strony 15

B o  d o  t a n g a 
trzeba dwojga... 
– tańczą Aneta 
Porada i Józef 
Hojna, zapro-
szeni przez Sto-
warzyszenie Mi-
łośników Muzy-
ki Dawnej „Il 
Sospiro”, orga-
nizatorów wi-
dowiska „Tańce 
Świata”. Tajemnicza Schola Gregoriańska z Opawy.
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W organizację widowiskowego jarmarku historycznego miasta 
Rybnika zaangażowali się m.in. przedstawiciele bractwa rycerskiego 
Ziemi Rybnickiej, Bractwa Kuszniczego z Czerwionki–Leszczyn, Brac-
twa Księżnej Konstancji z Wodzisławia, Bractwa Kurkowego Miasta 
Rybnika, Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, 
pracownicy i podopieczni Domu Kultury w Boguszowicach, a także ryb-
nickie Muzeum, w którym swój kunszt prezentowali rzemieślnicy. Każdy 
ze zwiedzających zobaczył na czym polega praca pszczelarza, kowala 
i bednarza oraz przekonał się, że nie święci garnki lepią. Wybijano też 
pamiątkowe monety, rycerze popisywali się umiejętnością fechtunku, 
a chętni pozowali do zdjęć… pod pręgierzem. Tego popołudnia miejski-
mi uliczkami przechadzali się szczudlarze, klauni obdarowywali dzieci 
balonikami, mieszkańców bawili kuglarze, a na każdym kroku spotykano 
młodych ludzi w strojach z epoki. Nieśmiertelne wiersze Brzechwy 
przybliżyli aktorzy teatru lalkowego, oklaskiwano też popisy taneczne 
i aktorskie w wykonaniu rybnickich grup teatralnych, a do wspólnej 
zabawy zachęcał „Teatr na walizkach” z Wrocławia. Równie ciekawie 
było po zmroku, a w atmosferę wprowadzili Schola Gregoriańskia 
z Opawy oraz Bractwo Ogniowe „Spaleni” z Boguszowic. 

Tak to właśnie onegdaj na rybnickim jarmarku bywało…            (S)

Z odblaskiem bezpieczniej
W jaki sposób prawidłowo poruszać się po jezdni? Co należy włożyć, 

by idąc ulicą być dobrze widocznym? Czy jadąc na rowerze można 
drapać się po głowie?... To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiadali 
uczniowie rybnickich szkół podstawowych w trakcie imprezy podsu-
mowującej akcję: „Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci”. 

Wątpliwości związane z bezpiecznym zachowaniem się oraz widocznością 
dzieci na drogach rozwiewała Dorota Stalińska, jedna z najbardziej uznanych 
polskich aktorek, która od kilku lat znana jest również z zaangażowania 
w działalność  fundacji ”Nadzieja”. — Przed laty, na jednym z warszawskich 
skrzyżowań, w miejscu, gdzie zginęło bardzo wiele osób, cudem przeżyłam strasz-
ny wypadek. Wtedy przysięgłam Bogu, że skoro mnie ocalił, zrobię wszystko, 
by pomóc innym. To był moment, w którym narodził się pomysł powołania 
fundacji — mówi aktorka. Fundacja D. Stalińskiej powstała po to, by m.in. 
wyposażać pieszych i rowerzystów w elementy odblaskowe chroniące przed 
wypadkami. Ważnym aspektem pracy społecznej popularnej aktorki jest 
rozpowszechnianie wiedzy i świadomości o tym, że elementy odblaskowe 
niejednokrotnie mogą uratować życie i zdrowie. 

Właśnie dlatego, na zaproszenie Stanisława Słowika z rybnickiej firmy 
„Aksel”, Dorota Stalińska przyjechała do Rybnika, gdzie pod koniec czerwca 
wzięła udział w podsumowaniu akcji „Rybnik bezpiecznym miastem dla 
dzieci”. Projekt, przygotowany przez Urząd Miasta we współpracy z Ko-
mendą Miejską Policji oraz rybnicką Strażą Miejską, a koordynowany przez 
Szkołę Podstawową nr 11, skierowany był głównie do uczniów klas pierwszych 
szkół podstawowych. Jego celem było kształcenie umiejętności bezpiecznego 
funkcjonowania na terenie szkoły oraz poza nią. Pierwszoklasiści dowiadywali 
się o bezpiecznym postępowaniu w drodze do szkoły, a podczas praktycznych 
ćwiczeń uczyli prawidłowych zachowań. Ważnym elementem projektu były 
działania skierowane do młodych rowerzystów. Moduł „Bezpieczny Rowe-

rzysta”, koncentrował się głównie na uczniach klas IV szkół podstawowych 
i miał na celu polepszenie widoczności młodych rowerzystów na drogach 
poprzez wyposażenie ich w odblaskowe elementy.

Inaugurując akcję w grudniu ub. roku, organizatorzy poprosili rybnickie 
przedsiębiorstwa o wsparcie przedsięwzięcia. Na apel pozytywnie odpowiedzia-
ły firmy: „Aksel”, „Rettig Heating”, „Transgór”, „Carrefour Express”, „Tesco”, 
„Largo Trade”, „Trex–Hal” i „Energoport”, a także Zakład Szklarski Michała 
Komrausa, Elektrownia „Rybnik”, oraz Przedsiębiorstwo Transportu Kolejo-
wego i Gospodarki Kamieniem i Rybnickie Centrum Kultury. W projekcie, 
w który zaangażowały się również Komenda Wojewódzka oraz Szkoła Policji 
w Katowicach uczestniczyło niemal 1000 uczniów klas I szkół podstawowych. 
W trakcie podsumowania na rybnickim Rynku przyznano nagrody uczniom 
i nauczycielom biorącym udział w konkursie plastycznym „Moja droga do 
szkoły”. Z kolei szkołom, które w sposób szczególny zaangażowały się w reali-
zację programu „Bezpieczny Pierwszak” sponsorzy ufundowali wycieczki (np. 
do Szkoły Policyjnej w Katowicach) i zaproszenia do zwiedzenia elektrowni, 
zakładu szklarskiego, rybnickiej strzelnicy oraz bezpłatnego udziału w jednym 
ze spektakli w RCK. Uczniowie otrzymali również upominki, certyfikaty 
uczestnictwa oraz pakiety odblaskowe dla pieszego i rowerzysty. Organizatorzy 
planują powtórzyć projekt w przyszłym roku.                                             (D)

Dorota Stalińska rozwiewała wątpliwości związane z bezpiecznym zachowaniem się 
dzieci na drogach.                                                                                             Zdj.: d

„Kapituła ludzi zagubionych” przygotowana przez ryb-
nickie grupy teatralne.

Pokaz ogniowy rybnickiego bractwa „Spaleni”. „Remedium” na „Rybnickiej Scenie Artystycznej”.

Cudze chwalicie …
… swego nie znacie? Wystarczyło przyjść na Rynek, by zo-

baczyć potencjał rodzimych zespołów muzycznych, tanecznych
 i kabaretowych. 

Przez dwa dni „Rybnicka scena artystyczna” należała do zespołów 
działających pod auspicjami tutejszych placówek kultury – domów kul-
tury, OPP „Przygoda”, Fundacji „ER”, Rybnickiego Centrum Kultury, 
Śląskiego Centrum Muzycznego, Społecznego Ogniska Muzycznego 
… A wykonawcy potwierdzili swoje rozliczne talenty. Nie mogło być 
inaczej!

(S)
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Nagrody Prezydenta Rybnika w Dziedzinie Kultury

K u l t u r a l n a  s z t a f e t a

Muzycy
Mocną, jak zawsze, grupę laureatów stanowili przedstawiciele świata 

muzyki. Z edukacją muzyczną i propagowaniem chóralistyki związana 
jest Lidia Blazel–Marszolik, założycielka chóru „Bel Canto”, od 
20 lat zdobywającego najwyższe laury na festiwalach i przeglądach 
w kraju i za granicą. 

Z młodzieżą pracuje również Mirela Szutka, instruktorka Domu 
Kultury w Rybniku–Boguszowicach, gdzie założyła dziecięcy zespół 
wokalny „Cantate”; jej staraniem przy DK powstał górniczy septet dęty, 
będący ewenementem na skalę całego Śląska, jest ona również opie-
kunką chóru mieszanego seniorów „Concerto” i prowadzi młodzieżowy 
zespół wokalno-instrumentalny „Adagio”.

Kolejny laureat, Wacław Mickiewicz, związany od lat z amatorskim 
ruchem chóralnym. Od 1983 roku prowadzi chór im. Adam Mickiewi-
cza w Niedobczycach, współpracował też z wieloma innymi zespołami, 
inicjując m.in. współpracę artystyczną z chórami z Czech, Francji 
i Niemiec. Od 1992 jest dyrygentem okręgowym PZChiO, pełni też 
funkcję kierownika artystycznego Okręgu Rybnickiego PZChiO. Swoją 
szeroką wiedzę muzyczną i kulturę słowa wykorzystuje w prowadzeniu 
koncertów i wydarzeń muzycznych.

Postacią wyjątkową, nestorem rybnickiego jazzu i propagatorem tego 
gatunku muzycznego jest Czesław Gawlik, inicjator i współorganizator 
wielu koncertów jazzowych, w tym Silessian Jazz Meeting. To często dzięki 
niemu rybniczanie mieli okazję poznć gwiazdy jazzu największego formatu. 
Cz. Gawlik jest również laureatem Złotej Honorowej Lampki Górniczej.   

Nagrodę otrzymał też Dom Kultury w Rybniku–Chwałowicach 
za osiągnięcia  Zespołu Wokalnego „6 na 6”, obchodzącego w tym roku 
15–lecie istnienia i od tego czasu trochę się rozrósł. Grupę tworzą osoby 
wywodzące się z chóru prowadzonego przez prof. Czesława Freunda. 
Zespół odnosi sukcesy w kraju oraz na scenach międzynarodowych. 
Jak mówią członkowie grupy (aktualny skład: Katarzyna Sobolewska, 
Małgorzata Błaszczyk, Monika Sachs–Wajner, Dorota Bonecka, Dorota 
Kwiatoń–Strzelecka, Barbara Kondrot, Michał Wojaczek, Michał Myszor, 
Michał Szczepan, Michał Leśniak, Ireneusz Konsek, Rafał Wajner, Paweł 
Mazurek, Roman Kurzeja), największym sukcesem jest dla nich sama 
możliwość wspólnego śpiewania, realizacji muzycznej pasji. W tym roku 
zespół wziął udział w jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu artystycznym 

– koncercie specjalnym Ogólnopolskiego Turnieju Chórów – Legnica 
Cantat Superstars, gdzie wystąpił razem z gwiazdami polskiej estrady. 
(Więcej na str. 43).

Laureatem „zbiorowym” została Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II st., za osiągnięcia obchodzącej jubileusz 70–lecia Szkolnej 
Orkiestry Symfonicznej. O sukcesach zespołu i wspaniałych koncertach 
mieliśmy okazję wielokrotnie informować na bieżąco (Czytaj również 
w numerze majowym oraz aktualnym, na str. 25), a będzie ku temu 
kolejna okazja jesienią, kiedy z orkiestrą zagra Piotr Paleczny. 

Po raz pierwszy w dziejach edycji tej nagrody przyznano ją du-
chownemu: proboszczowi parafii św. Jadwigi Śląskiej, ks. prałatowi 
Franciszkowi Skórkiewiczowi, również za „zasługi” muzyczne. Dzięki 
wsparciu ks. proboszcza, w dzielnicy Maroko–Nowiny powstał chór 
kościelny „Cantate Deo”, a świątynia i jej gospodarz są otwarci na 
inicjatywy kulturalne, szczególnie muzyczne, jak np. Międzynarodowy 
Festiwal „Rybnicka Jesień Chóralna”, w którego organizację ks. Fran-
ciszek jest zaangażowany.

Plastycy
Liczna była również reprezentacja sztuk plastycznych. Nagrodę 

otrzymała Hanna Grzonka, wystawiająca indywidualnie i zbiorowo 
w Polsce i kilku krajach europejskich, zdobywczyni I nagrody w Konkursie 
im. Vincenta van Gogha, wyróżniona w konkursie na plakat „Kraków 
i Muzyka”. H. Grzonka od 2005 roku jest asystentem w Katedrze Interdyscy-
plinarnej Kreacji Artystycznej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śl. 

Wyróżniono również artystę–plastyka Ryszarda Kalamarza, 
którego prace prezentowane były wielokrotnie na wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w galeriach polskich oraz za granicą. Jego 
wyraźnie rozpoznawalne dzieła z motywem baletnicy są obecne również 
w prywatnych kolekcjach. 

Do grupy „plastycznej” laureatów należy Mirosław Pilarz, nauczy-
ciel sztuki oraz instruktor plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury. 
Zainicjował on współpracę pomiędzy niemieckim stowarzyszeniem ARS 
PORTA, a Domem Kultury w Rybniku–Chwałowicach. Jest czynnym 
plastykiem z sukcesami wystawienniczymi, również za granicą, zdobywcą 
Grand Prix na wystawie prac artystycznych nauczycieli woj. śląskiego 
i wielu innych nagród, również w dziedzinie fotografii. 

Wręczenie dorocznych nagród dla twórców i animatorów kultury połączono z koncertem Filharmonii Rybnickiej im. 
Braci Szafranków, towarzyszącej wyróżniającym się uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Wspólny wieczór 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej był swoistą pokoleniową sztafetą kultury – okazją do zaprezentowania młodych talentów 
muzycznych, ale przede wszystkim dokonań twórców z dorobkiem artystycznym i osób, dzięki którym możemy podziwiać 
efekty ich pracy.
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Projektowanie mody jest niewątpliwie formą sztuki plastycznej, a kolej-
na laureatka to Monika Onoszko, absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych, pochodząca wprawdzie z Łodzi, ale związana z Rybnikiem 
poprzez... rybniczanina. Dzieli czas między Rybnik, który bardzo polubiła, 
a kilka miejsc w Polsce i na świecie, gdzie realizuje swoje projekty. Fascy-
nuje ją także fotografowanie – jej praca dyplomowa została zaprezentowa-
na na wystawie fotograficznej we francuskim Lyonie. W Japonii, w Onoe 
Fashion Institute, jako jedyna Europejka zgłębiała sztukę projektowania 
kimona, a jej kolekcją zainteresował się prestiżowy magazyn mody „Vo-
gue”. Monika Onoszko ma na swoim koncie kilkanaście kolekcji i wiele 
pokazów zarówno w kraju jak i zagranicą, a jej niewątpliwym sukcesem 
było zaprojektowanie specjalnych kolekcji na premiery filmów wytwórni 
Warner Bros. „Ostatni samuraj” czy „Troja”.

Animatorzy kultury
Kornelia Delowicz od wielu lat pełni funkcję zastępcy dyrektora 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku. Jest inicjatorką 
i organizatorką bibliotecznych „wydarzeń kulturalnych” – plastycznych, 
muzycznych i literackich, autorką scenariuszy i realizatorką wielu 
wystaw edukacyjnych. Niedawno Kornelia Delowicz została uhonoro-
wana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawaną przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Osoba Stanisława Wójtowicza kojarzy się jednoznacznie z działal-
nością kulturalną, społeczną i rekreacyjną Fundacji Elektrowni Rybnik, 
a głównie Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki Artystycznej i popularnym 
„Ryjkiem” – imprezami, które znalazły swoje miejsce w ogólnopolskim 
kalendarzu wydarzeń kulturalnych. Dzięki aktywnej działalności laureata, 
oferta kulturalna miasta jest systematycznie wzbogacana. 

Animatorem kultury, ale również założycielem i reżyserem grup 
teatralnych, w tym Studia Teatralnego działającego przy Rybnickim 
Centrum Kultury, jest Janusz Majewski. Jest on także kabareciarzem 
i aktorem we własnych spektaklach. Laureat promuje amatorskie działa-
nia teatralne, a jego wiedza wykorzystywana jest przy okazji przeglądów 
czy festiwali, gdzie zasiada często w charakterze jurora i konsultanta.

Piewcy Małych Ojczyzn 
Nagroda prezydenta dla Mieczysława Kuli jest kolejną, ale jakże 

miłą „konsekwencją” pracy nad monografią Boguszowic. Sylwetkę tego 
zasłużonego pedagoga i pasjonata lokalnej historii przedstawialiśmy 
w poprzedniej „GR”.    

Henryk Rojek natomiast doprowadził do wydania kroniki Popie-
lowa dla uczczenia jubileuszu 700–lecia udokumentowanego istnienia 
miejscowości, a wcześniej prowadził intensywne badania archiwalne. 
Muzeum w Rybniku wysłało powstałą publikację na Ogólnopolski Kon-
kurs Kronikarski organizowany przez Ministerstwo Kultury i Bibliotekę 
Narodową, uzyskując specjalne wyróżnienie. Jest również wieloletnim 

i zasłużonym działaczem społecznym, m.in. założycielem młodzie-
żowego klubu baseballowego „Kosmici”, a od 2008 roku prezesem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie.

Wręczający nagrody prezydent Adam Fudali podziękował wszyst-
kim laureatom za wkład w życie kulturalne miasta, jego wzbogacanie 
i sprawianie, że żyje się w nim ciekawiej.

Koncert
Pomostem między rodzącymi się dopiero talentami, a uznanymi już 

twórcami i animatorami kultury był uświetniający uroczystość koncert 
„Estrada młodych solistów”. Z Filharmonią Rybnicką pod batutą Mi-
rosława Jacka Błaszczyka wystąpili najbardziej utalentowani uczniowie 
rybnickiej szkoły Szafranków, laureaci regionalnych i ogólnopolskich 
konkursów  instru-
mentalnych. Trio 
o b o j o w e  z  k l a -
sy Jana Ludwika 
w składzie Kata-
r z y n a  B a ń c z y k , 
Aneta Kurpanik 
i  Katarzyna Ży-
lewska wykonało 
z  pas ją  koncert 
B–dur Telemanna, 
a cz. I i II koncertu 
klarnetowego D–
–dur F. Kramarza 
zaprezentowała Dorota Wawoczny (klasa Ryszarda Uchera), dowodząc, 
że instrumenty dęte wcale nie są domeną panów. Dojrzałością zachwy-
ciła, jak zawsze, utalentowana, 11–letnia skrzypaczka Chanelle Bed-
narczyk (naucz. Józef Iwanowicz) wykonując cz. I i II koncertu g–moll 
M. Brucha, podobnie jak jej starsza koleżanka Anna Wieczorek (klasa 
Renaty Mielimąki), prezentująca Symfonię hiszpańską (cz. III i IV) 
E. Lalo. Na nieco większym instrumencie strunowym, bo wiolonczeli, 
cz. I koncertu d–moll tego samego kompozytora zagrał Jacek Francuz 
(klasa Leona Mielimąki), zaś Dorota Jojko (klasa Romana Huziora) 
na kontrabasie z wdziękiem i polotem wykonała cz. III koncertu 
F. Hoffmeistra (na zdj.). Rybnicką pianistykę reprezentował Aleksan-
der Mocek (klasa Marii Warchoł–Sobiesiak), wykonując cz. I koncertu 
g–moll K. Saint–Saënsa. 

Ambitny program i jego piękne wykonanie przez młodych solistów 
dają nadzieję na dalszy rozwój ich muzycznych talentów i satysfakcję 
przyszłych słuchaczy. 
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Z lirą do Wilna 
Bili w bębny i dęli w trąby aż miło! Publiczność była więc pod 

wrażeniem, mimo iż Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 
„Złota Lira” rozbrzmiewał w Rybniku już po raz XVII. Jednak 
paradne popisy muzyków i uroczych mażoretek nigdy nie są nud-
ne, wciąż więc wzbudzają spore zainteresowanie. Jak śpiewała 
Kunicka „niby nic, zwyczajne „pa pa pa”. A jednak…

Parada 12 orkiestr dotarła z ul. Sobieskiego na rybnicki Rynek, gdzie 
prezydent Adam Fudali, w obecności gości z całej Europy, oficjalnie 
otworzył festiwal. A publiczność podziwiała nie tylko muzyczne popisy 
zespołów z Węgier, Słowacji, Czech, Grecji, Serbii, Litwy, Holandii, 
Niemiec i Polski, ale i taneczną rywalizację uroczych mażoretek. Okla-
skiwano piękne dziewczyny i barwnie ubrane roztańczone dziewczęta 
z 14 zespołów z Czech, Litwy i Polski, a nawet żonglujących chorągwia-
mi młodzieńców z Węgier. Jednak największe wrażenie na jurorach, 
w kategorii grup młodszych, zrobiły mażoretki „Tęcza III” z Raci-
borza (choreograf Aldona Krupa–Gawron) oraz formacja taneczna 
„Enigma” z Rybnika (choreograf Michalina Michalik), w kategorii 
grup starszych. 

W rywalizacji orkiestr rodzime zespoły nie miały już takiego szczęścia 
– Grand Prix festiwalu – Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego – Złotą Lirę w kategorii przesłuchań konkursowych otrzymała 
litewska orkiestra „Oktawa & Ritmas” pod dyrekcją Albinasa Kucin-
skasa, który został najlepszym dyrygentem festiwalu. Oprócz laurów 
orkiestra w nagrodę otrzymała … saksofon tenorowy. Z kolei puchar 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za całokształt prezentacji festiwa-
lowych otrzymała orkiestra z Holandii. Wręczono też 4 wyróżnienia 
specjalne za bardzo dobre wykonanie partii solowych oraz Brązowe, 
Srebrne i Złote Pasma. Najcenniejszą nagrodę zdobyła orkiestra ze Sło-
wacji, Srebrne Pasmo trafiło do Orkiestry Dętej OSP Grobla, a brązowe 
wywiozły z Rybnika aż dwie orkiestry – węgierska i grecka. 

W organizację festiwalu zaangażowali się Urząd Miasta, Dom 
Kultury w Niedobczycach oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr, 
a także Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, Regionalny Ośrodek Kultury 
w Katowicach i Rybnickie Centrum Kultury. Festiwal zrealizowano przy 
pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, a honorowy patro-
nat nad imprezą objęli ambasador Funduszu Wyszehradzkiego, Minister 
Kultury, Marszałek Województwa i prezydent Rybnika. (Szczegóły na 
www.zlotalira.pl). 

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira” zainicjowany 
został w 1991 r. przez dyrygenta Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” 
Mariana Wolnego i komitet organizacyjny. Od tego czasu w Rybniku, 
Niedobczycach, okolicznych dzielnicach i miastach, publiczność okla-
skuje popisy artystyczne festiwalowych zespołów. „Niby nic, zwyczajne 
„pa pa pa”. A jednak… 

(S)

Rybnik – moje miasto
Pod takim hasłem, doskonale wpisującym się w Dni Rybnika, 

przebiegał plener plastyczny zorganizowany przez miejskie placów-
ki. Dzieci i młodzież z dzielnicowych domów kultury, Młodzieżowego 
Domu Kultury, OPP „Przygoda”, ale i pensjonariusze DPS, posługując 
się najróżniejszymi technikami plastycznymi, zaprezentowali swoje wy-
obrażenie Rybnika – urokliwych, charakterystycznych i swoich ulubionych 
miejsc. Spośród wszystkich prac wyróżniono ok. 80, i to one stworzyły 
poplenerową ekspozycję, a twórcy prac otrzymali z rąk prezydenta „ryb-
nickie” kubki i podziękowania za uwiecznienie miasta.

Uznanie rybniczan oraz puchar prezydenta RP zdobyła orkiestra z Holandii.
Zdjęcia: s

Litewska orkiestra „Oktawa & Ritmas” rozpoczęła festiwal od krótkiego przywitania 
rybniczan i konkurentów, a zakończyła… tytułem Grand Prix. Po raz drugi...

Mażoretki z formacji „Enigma” tańcząco wkroczyły na Rynek i… 
wytańczyły Złotą Lirę. 
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Po stopniach w świat mody
Schody Hiszpańskie w Rzymie słyną z pokazów mody. Czy 

podobną sławę zyskają schody prowadzące do Teatru Ziemi 
Rybnickiej? Właśnie zrobiono pierwszy krok. 

Otwieramy szafę i … oczywiście nie mamy co na siebie włożyć. Czasem 
chciałoby się zrobić to, co jedna z modelek w trakcie rybnickiego pokazu 
– wyrzucić wszystko z szafy i założyć coś extra – na przykład niezwykle 
kobiece, barwne, ciekawie zaprojektowane i wykonane dzianinowe 

kreacje Bogusławy Jaworskiej – Zniszczoł. Po raz pierwszy pokazano je 
w Domu Kultury w Chwałowicach (szerzej „GR” wrzesień 2007 r.), jednak 
tym razem postanowiono wyjść „z szafy” w plener, do tego późnym wie-
czorem, wykorzystując światła, muzykę, „dymy”, no i schody wiodące do 
TZR. Całość stworzyła wyjątkowy spektakl, w którym królowały dzianiny 
i modelki wyłonione w castingu. Choreograficzną stronę przygotował 
Artur Stelmaczonek, a pokazowi towarzyszyła wystawa fotografii autor-

stwa Izabeli i Jarosława Nietrzpielów, a także prezentacja 
multimedialna. W organizację pokazu „Opowieści z mojej 
szafy” włączył się również sztab osób odpowiedzialnych za 
stylizację modelek, a także Beata Tomas, która pozyskała 
środki grantowe, Grupa Artystyczna „Konar” z Rydułtów, 
Dom Kultury w Chwałowicach, wodzisławski wydział 
Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi 
i Galeria Dworek, w której można kupić dzianiny B. Ja-
worskiej–Zniszczoł. Realizację projektu wsparły też Rybnik 
i Rydułtowy. 

Pomysł pokazu, który wzbudził spore zainteresowanie 
mieszkańców okazał się trafiony, szkoda tylko, że nie do 
końca wykorzystano schody, a ruch uliczny zakłócił całość 
widowiska. Ale najtrudniejszy pierwszy krok … również na 
wybiegu dla modelek. 

(S)

Zdj.: B. Mońka

Dania przygotowane przez 
Pawła Wystuba i Mateusza 
Wycisło z ZSE–U zwyciężyły 
kulinarną rywalizację.

Przepis na sukces
Na początek grillowane mozarelle oraz sałatka z roszponki i pomido-

rów. Następnie szaszłyk z boczku, cukinii, papryki i polędwicy wieprzo-
wej w ciemnej marynacie i sosie musztardowym. Do tego ziemniaczki 
zapiekane w meksykańskiej panierce. Wreszcie deser – gwiaździsta 
karambola na truskawkach w miodowo–cytrynowej zalewie z nutą 

aromatycznego sosu 
z czarnej porzeczki. 

A wszystko zgodnie 
z zasadami kolejnej edycji 
Międzyszkolnego Kon-
kursu Gastronomicznego 
„Grillowanie na polanie”, 
jaki pod koniec czerwca 
odbył się w Zespole Szkół 
Ekonomiczno–Usługo-

wych. W imprezie wzięły udział szkoły gastronomiczne z Dąbrowy 
Górniczej, Siemianowic Śląskich, Rydułtów oraz goszczący ich rybnicki 
ZSE–U. — Dwuosobowe zespoły miały za zadanie przygotować potrawy 
mięsne i desery, oczywiście wszystko przy użyciu grilla — wyjaśnia Anna 
Przybylik–Demanchaux z ZSE–U. Uczestników kulinarnej zabawy 
oceniali rybniccy restauratorzy, którzy szczególną uwagę zwracali na 
technologię sporządzania i walory smakowe potraw, a także sposób 
podania i dekorację. A było co oceniać, bo na grillach piekły się nie 
tylko najróżniejsze mięsa, ale również owoce, faszerowane warzywa 
i sery. Do tego sosy, musy owocowe i smakowite sałatki... 

Choć w tym roku w konkursie wystartowały jedynie cztery ekipy, 
zapach grillowanych potraw unosił się przez wiele godzin. Serca i pod-
niebienia jury zdobyła propozycja Pawła Wystuba i Mateusza Wycisło 
z rybnickiego ZSE–U, którzy wygrali kulinarną rywalizację, wyprzedza-
jąc reprezentantów z Dąbrowy Górniczej i Rydułtów. — „Grillowanie na 
polanie” jest konkursem cyklicznym, więc już dziś zapraszamy wszystkie 
szkoły gastronomiczne do walki o złoty puchar w przyszłym roku szkolnym 
— zachęca A. Przybylik–Demanchaux. 

(D)

Kino nocne
Kiedy kierowcy i ich pasażerowie mogą poczuć się jak w praw-

dziwym kinie? Jeśli zdecydują się wziąć udział w nietypowym 
seansie, znanym najczęściej z amerykańskich filmów. A chętnych 
nie brakowało.   

Na trzy dni górny parking „Focus Parku” zmienił się w kino samo-
chodowe, a na specjalnym, nadmuchiwanym ekranie prezentowano 
mroczne filmy i horrory. Wszystko to działo się późną nocą, co potę-
gowało atmosferę grozy. Uuuuhhhh! 

(S)

Niecodzienny pokaz w niecodziennych warunkach.                                          Zdj.: s
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Dzielnicowe show
 Jest taka impreza, w czasie której rybnickie VIP-y zrzucają 

marynarki i zakładają mniej zobowiązujące, często niekonwen-
cjonalne stroje. W tym roku w barwnym tłumie dało się wypatrzyć 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta w roli kibica piłkarskiego, 
radnego PO walącego w pokaźny bęben i dyrektora Muzeum 
w stroju z epoki. Jest taka impreza… 

…czyli korowód dzielnic, który w tym roku zmienił się w turniejową 
rywalizację. Ale tradycji stało się zadość, najpierw bowiem odbyła się 
barwna parada 9 dzielnic ulicami miasta z finałem na rybnickim Rynku, 
potem rozpoczęły się zmagania do pierwszej krwi (i to dosłownie), a na-
stępnie międzydzielnicowa taneczna zabawa, w której rej wodziła „Hajer 
Kapela”. A co pokazały poszczególne dzielnice? Chwałęcice postawiły 
na tradycję i opowieści gwarą, a na scenie pojawił się dystyngowany 
Bogdan Kloch. Chwałowice dostosowały się do piłkarskiego szaleństwa 
i w biało czerwonych perukach i umalowanych licach, kibicowali 
… swojej dzielnicy, zapowiadając, że „strzelać będą jak do kaczek, 
bo przewodzi im Wojaczek” (bramki oczywiście). Śródmieście rozpoczęło 
od równie mocnego akcentu i to dosłownie – strzały na wiwat oddali 
przedstawiciele Bractwa Kurkowego, a walory dzielnicy zachwalała 
piosenka „Rybnik bez granic”. Co ciekawego można zobaczyć w Nie-
dobczycach radzili zbłąkanemu turyście radni z tej dzielnicy, chwaląc to 
co jest, ale oczekując od władz miasta, nowych rekreacyjnych atrakcji. 
W życzeniowy nurt wpisało się Maroko–Nowiny żądając… dostępu 
do morza, a ubrani w marynarskie stroje przedstawiciele dzielnicy 
udowodnili, że nie są to roszczenia bezpodstawne – ich kapitan już 
wie jak pociągać za sznurki… Podobno sąsiedzi zza miedzy nazywają 
mieszkańców Ochojca „grzybiorzami”, nie bez kozery. To za ich sprawką 
na Rynku wyrosły dorodne grzyby, niemal tak szybko, jak budujące się 
w tej dzielnicy domy i rezydencje. Przedstawiciele Ochojca podkreślali, 
jak ważna w naszym życiu jest tradycja, na której swoją prezentację 
oparły Gotartowice. Przedstawiciele dzielnicy przypomnieli śląskie 
obrządki weselne, a „ślub” Oli i Pawła był pretekstem do rozważań 
o naszym dziedzictwie i korzeniach oraz do … wspólnej zabawy na 
płycie Rynku. Jak to na weselu… „Golejów radość ci da, urok piękny 
w sobie ma!” zapewniali przedstawiciele tej dzielnicy, ubrani w zielo-
ne, ekologiczne stroje, a Zebrzydowice przekonywały, że nie brak im 
fachowców z różnych dziedzin, również laureatów Orderu Uśmiechu 
i przypomnieli o obchodzonym stuleciu SP nr 12. 

— Czy wygramy czy przegramy, zawsze dobry humor mamy — przeko-
nywały dziarsko przedstawicielki Ochojca, które w butach na obcasach 
ruszyły do… „narciarskiej” rywalizacji. W pozostałych konkurencjach 
sprawdzano znajomość głosów znanych rybniczan i umiejętności rodeo. 
A prawdziwą bohaterką ujeżdżania „byka” była reprezentantka Maro-
ka–Nowin, która jako jedyna kobieta odważyła się dosiąść „zwierza” 
i udowodniła, że płeć piękna zawsze jest dzielna (mimo odniesionych 
obrażeń). 

Motywem przewodnim dzielnicowego turnieju była budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Rybniku, więc uczestnicy obejrzeli film z Arturem Barci-
siem w roli głównej, promujący jej budowę. Aktor znany z roli kanalarza 
Norka przyznał, że tak naprawdę na kanalizacji zupełnie się nie zna, 
dobrze więc, że przyjechał do Rybnika, w którym o instalacji sanitarnej 
wiemy prawie wszystko. Uczestnicy turnieju nie mieli więc problemu 
z konkurencją „gulik show” czyli slalomem w rurze z rurą, przecina-
ną na czas. W lot poradziły z tym sobie lotnicze Gotartowice, które 
ostatecznie zwyciężyły w turniejowej rywalizacji, zdobywając 3000 zł. 
Drugą lokatę zajęły Zebrzydowice (2000 zł), a trzecią Golejów (1500 zł). 
Każda z dzielnic biorących udział w rywalizacji wróciła do domu z… 
rurą wypełnioną czapeczkami z logo Rybnika. Co czeka na kolejnych 
9 dzielnic? Przekonamy się za rok.                                                     (S) 

A prawdziwą bohater-
ką ujeżdżania „byka” 
była reprezentantka 
Maroka–Nowin.

Maroko–Nowiny żądały dostępu do morza...

Chwałowice wpisały się w nurt piłkarskiego święta...

Jedną z konkurencji turnieju dzielnic był „gulik show”, a w rywalizacji z rurą 
bezkonkurencyjni byli przedstawiciele Gotartowic.                                        Zdjęcia: s



Niezwykle 
„energetyczny” 
koncert 
Mieczysława 
Szcześniaka 
wprawił 
publiczność 
w znakomity 
nastrój.
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W tradycji odpowiednie powita-
nie lata miało zapewnić obfitość 
plonów, pomyślność zbiorów i do-
brą pogodę. Ale Noc Świętojańska 
była przede wszystkim świętem 
miłości i płodności. To podczas 
Sobótki dziewczęta i młodzieńcy 
mogli pozwolić sobie na coś więcej. 
Intrygi miłosne, igraszki, zaloty, 
tańce przy ogniskach czy nieprzy-
zwoite przyśpiewki sprawiały, 
że najkrótsza noc w roku nabierała 
szczególnego smaku.  

Do najbardziej popularnych ob-
rzędów składających się na bogatą 
tradycję sobótkowego świętowania, 
należy do dziś wyplatanie i rzucanie 
na wodę wianków. Świętojański bukiet 
składał się najczęściej z siedmiu roślin: 
rosiczki, bylicy, łopianu, szałwi, ruty, 
dziewanny i dziurawca. Taki zestaw 
miał odstraszać złe duchy, chronić przed chorobą i gwarantować dobre 
zamążpójście. — Wszystkie rośliny, z których uplotłam wianek, rosną 
w moim ogrodzie — mówi Katarzyna Ochenkowska, której wianek rywa-
lizował o miano najpiękniejszego w konkursie rozstrzygniętym podczas 
„Nocy Świętojańskiej” zorganizowanej przez Rybnickie Centrum Kultury 
na terenie Kampusu. Pani Katarzyna oprócz tradycyjnych sobótkowych 
ziół dorzuciła gałązki dodającego mocy dębu, trującego mordownika 
oraz usidlającej wybrańca przytulii czepnej. Jej bukiet został wyróżniony, 
a jury pierwsze nagrody przyznało Maciejowi Kozielskiemu (w naj-
młodszej kategorii do lat dwunastu) oraz Ricie Hiltawskiej z Rydułtów. 
W tym roku, w kategorii wianków „dzielnicowych” wystartowały jedynie 
dwie rybnickie dzielnice i to one „podzieliły się” nagrodami. Zwyciężyły 
Maroko–Nowiny, a drugie miejsce zajęły Boguszowice Stare. 

Kończącą obchody pierwszych „Dni Rybnika” „Noc Świętojańską” 
poprowadził Krzysztof Respondek, znany już nie tylko z występów w popu-
larnym kabarecie „Rak”, czy filmu „Święta Wojna”, ale przede wszystkim 
z udziału w jednym z seriali emitowanych obecnie przez telewizję publiczną 
oraz ostatniej edycji telewizyjnego programu „Jak oni śpiewają”. Publicz-
ność miała okazję ocenić „na żywo” wokalne, taneczne i gawędziarskie 
umiejętności K. Respondka, którego pojawienie się na scenie spotkało się 
z niezwykle ciepłym przyjęciem uczestników sobótkowej zabawy. Równie 
ciepło powitana została pierwsza z gwiazd wieczoru. Emanujący pozytyw-
ną energią Mieczysław Szcześniak zaśpiewał zarówno utwory ze swojego 
najnowszego albumu „Zwykły cud”, jak również znane od lat przeboje, 
jak choćby „No, co ty na to?”, czy „Przed śniadaniem”. — Każdy z was 
ma skrzydła – trzeba tylko poczekać na wiatr — mówił artysta, który wraz 
z najjaśniejszą gwiazdą koncertu Edytą Górniak, wykonał utwór „Dumka 
na dwa serca”, znany z filmu „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana. 

Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak musieli zasłużyć sobie występem, by otrzymać z rąk dyrektora Adama Świerczyny 
symboliczną statuetkę wykonaną z okazji 40–lecia RCK. My uważamy, że zasłużył na nią również Krzysztof Respondek...

„Dni miasta – spot–
–kania kulturalne 
miast partnerskich” 
– zadanie zostało 
współfinansowane 
z budżetu samorzą-
du Województwa 
Śląskiego”.

Udział delegacji miast 
partnerskich był możliwy 
m.in. dzięki przyznanej 
miastu dotacji w ramach 
P r o g r a m u  K o m i s j i 
Europejskiej „Europa 
dla obywateli”.

I nie był to jedyny duet tego wieczoru, bo tuż przed finałowym pokazem 
sztucznych ogni, na scenę powrócił Krzysztof Respondek. Wspólnie 
z Edytą Górniak zaśpiewał utwór „Szczęśliwej drogi już czas”, który artyści 
przygotowali przy okazji udziału w telewizyjnym show.

Przed laty, powszechnie wierzono, że osoby biorące udział w sobót-
kowych uroczystościach przez cały rok będą żyły w szczęściu i dostatku. 
Wygląda na to, że dla wielu rybniczan to będzie wyjątkowo dobry rok, 
bo w świętojańskiej zabawie na Kampusie uczestniczyło tysiące miesz-
kańców Rybnika i całego regionu.

(D)

Rita Hiltawska przygotowała dwa wianki. Jeden z nich (po prawej) zwyciężył 
w świętojańskim konkursie.                                                                 Zdjęcia: d

Krótka noc 
pełna gwiazd

Zdjęcia z Dni Rybnika również na obu wewnętrznych okładkach.
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Stworzony przez fachowców z Urzędu Miasta projekt zyskał akceptację 
instytucji wdrażającej czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej, a co za tym 
idzie, fundusze na jego realizację – w sumie prawie 9 mln zł. Partnera-
mi realizowanego przez Wydział Edukacji UM projektu byli Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych. Do współpracy przystąpiła również Komenda Miejska Policji, 
wspierając akcję „Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci – bezpieczny 
pierwszak”. Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie możliwości 
uczniom rybnickich szkół równego dostępu do edukacji poza godzinami 
lekcyjnymi. W projekcie uczestniczyło blisko 18 tys. uczniów oraz tysiąc 
nauczycieli z 51 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. W czasie zajęć (ok. 2100 godzin tygodniowo) wyrównawczych i mo-
tywacyjnych, a także zajęć w formie kół zainteresowań – przedmiotowych, 
językowych, informatycznych, ale również wycieczek, wizyt studyjnych 
w różnych instytucjach, konkursów, spotkań, prelekcji i debat, uczniowie 
poszerzali swoją wiedzę w mniej konwencjonalny niż na lekcjach sposób, 
byli motywowani do nauki, rozwijali własne uzdolnienia, poznawali różne 
obszary aktywności społecznej. 

Czy realizowany od stycznia 2007 do czerwca br. projekt spełnił ocze-
kiwania, czy wiedza i zaangażowanie jego beneficjentów są większe, czy 
udział w zajęciach miał wpływ na rozwój zainteresowań uczniów, czy po-
mógł im w przełamywaniu trudności adaptacyjnych i edukacyjnych? Próbą 
odpowiedzi na te pytania było forum zamykające projekt, zorganizowane 
w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych. Było to jedyne 
miejsce mogące pomieścić wszystkich zaangażowanych w realizację tego 
dużego przedsięwzięcia oraz przygotowane przez szkoły stoiska, będące 
materialnym dowodem podejmowanych w ramach projektu inicjatyw. 

Projekt podlegał ciągłemu procesowi monitoringu i ewaluacji, m.in. po-
przez badanie – przed i po jego realizacji – kompetencji uczniów wszystkich 
poziomów szkół, mające zobrazować zmianę poziomu ich wiedzy i umiejęt-
ności. W 9–stopniowej skali wykazały one zwiększenie poziomu o 1 stopień 
w szkołach podstawowych i o 2 w szkołach gimnazjalnych. Jeśli chodzi 
o szkoły ponadgimnazjalne, w badaniu końcowym, w części humanistycznej 
ponad 65% uczniów uzyskało poziom wyższy niż w badaniu początkowym, 
zaś w części matematyczno–przyrodniczej, odpowiednio – prawie 89%.      

Tadeusz Bonk z Wydziału Edukacji UM, szef 
zespołu koordynującego realizację projektu, 
w który szczególnie zaangażowane były Ka-
tarzyna Korba i Dominika Stawarz, przyznał, 
że zainicjowany przez prezydenta Adama 
Fudalego pomysł przystąpienia do konkursu 
o unijne pieniądze na „wyrównywanie szans 
edukacyjnych” wydał mu się karkołomny, 

szczególnie, że miał objąć ponad 50 placówek i zaangażować tysiące 
osób. Projekt okazał się jednak prawdziwym sukcesem – jako 
jeden z 239 zgłoszonych przedsięwzięć realizowanych w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
Inicjatywy Wspólnotowej Equal oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wszedł do „15” 
laureatów konkursu „Dobre praktyki Europejskiego Funduszu 
Społecznego” i uzyskał tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka 
w 2008 roku”. Ze strony UM pieczę nad realizacją projektu trzymała 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, której szczególne zaangażowanie 
podkreślił prezydent A. Fudali. Zapowiedział też, że nie było to ostatnie 
słowo władz miast w staraniach o pozyskiwanie zewnętrznych środków 
na wsparcie procesu edukacyjnego. Kolejne możliwości aplikowania 
o pieniądze z EFS daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Rybnik 
zamierza z nich skorzystać.

Oprócz nowych doświadczeń i umiejętności oraz dodatkowej wiedzy, 
która, miejmy nadzieję, pozostała w głowach uczniów, dzięki projek-
towi szkoły wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne za ponad 600 tys. zł, 
zakupiono też 40 komputerów, ponad 500 tys. zł kosztowały materiały 
potrzebne do realizacji zajęć. Pozostał też materiał bezcenny – zebrane 
w starannie wydanej publikacji „dobre praktyki” czyli programy stworzo-
ne przez partnerów projektu, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 
oraz CRIS,  a także charakterystyki szkół uczestniczących w projekcie 
i obszerne sprawozdania z ich inicjatyw i działań realizowanych w jego 
ramach. „Programy Rozwoju Szkoły” będą mogły żyć teraz „własnym 
życiem” i służyć za wzorzec innym placówkom.

(r)

Edukacja – najlepsza inwestycja w człowieka 

Równy start w przyszłość 
Trudno nie zgodzić się z tezą, że najtrwalszą i najbardziej opłacalną inwestycją 

jest inwestycja w edukację. Dobra materialne można stracić, wiedza pozostaje 
w głowie i procentuje na przyszłość. Z takim założeniem jest po drodze władzom 
samorządowym Rybnika, wykorzystującym wszelkie możliwości stwarzania coraz 
lepszych warunków kształcenia dzieci i młodzieży. Jedną z nich był zakończony 
właśnie projekt „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych 
w Rybniku”, sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikat z rąk wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn odbiera 
dyrektor SP 22 Marek Lipiński.                                   Zdjęcia: r

Szkolne stoiska prezentowały różnorodność i bogactwo inicjatyw podjętych w ramach 
projektu.

T a d e u s z 
Bonk, szef 
zespołu ko-
ordynujące-
go projekt, 
wysoko oce-
n i ł  s w o j e 
współpra-
cowniczki.
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Jak wszystkie organizowane przez Izbę imprezy, 
również tegoroczne wręczenie porcelanowych statu-
etek było uroczyste i okazałe. Jednak w raciborskiej 
placówce rybnicka laureatka nie czuła się osamotniona: 
szefem RCK „Strzecha” jest rybniczanka, była dyrektor 
I LO im. Powstańców Śl. oraz… absolwentka szkoły 
muzycznej w Rybniku Janina Wystub. 

Fanfary przebrzmiały, emocje opadły i Romana 
Kuczera może już spokojnie podzielić się refleksjami 
związanymi z działalnością, za którą została uhono-
rowana.

— Pani dyrektor, czym jest dla pani to wyróżnienie?
— Muszę przyznać, że nagroda znacznie podbudo-

wało moją wiarę w słuszność wybranej przeze mnie 
drogi jako dyrektora szkoły. Miałam sporo wątpliwości 
czy powinnam angażować pedagogów, uczniów i ich 
rodziców w organizację koncertów szkolnej orkiestry 
symfonicznej, co zajmuje wiele czasu i energii. Czasem 
kosztem godzin przeznaczonych na pracę własną 
z instrumentem, co jest głównym zadaniem ucznia 
szkoły muzycznej. Z drugiej jednak strony prezentacja 
na rybnickiej scenie znakomitych solistów z towarzy-
szeniem szkolnej orkiestry wydawała mi się bardzo 
cennym wzbogaceniem życia muzycznego w mieście, 
a także okazją do pokazania umiejętności uczniów. 
Dzięki tym koncertom szkolna orkiestra pełni rolę 
instytucji kulturotwórczej, co również jest nie do 
przecenienia. Koszty koncertów w 1/3 pokrywa grant, 
jaki otrzymujemy dzięki przychylności miasta, resztę 
pozyskujemy od sponsorów, w organizację wkładamy 
również sporo naszej pracy. I mam niekiedy dylemat, 
czy zdobyte pieniądze wydać na koncert czy np. na 
nowy instrument dla szkoły. I zapewniam, że kupno 
nowego instrumentu jest zdecydowanie prostsze… 
Nagroda taka jak „Narcyz” motywuje do dalszej pracy 
i jest potwierdzeniem, że to się robi, jest dobrze po-
strzegane. Ale jest również zobowiązaniem…

— Kieruje pani szkołą o dużych tradycjach, która 
wydała wielu wybitnych wychowanków i absolwentów. 
Można usłyszeć głosy, że dziś talentów muzycznych jest 
jakby mniej…

— Uważam, że i dziś mamy bardzo zdolną młodzież, 

ale jej wypromowanie jest zdecydowanie trudniejsze. 
Wiele obiecujących talentów wybiera lepsze warunki 
i opiekę artystyczną na Zachodzie, a tam w powodzi 
innych – ginie… Z kolei system prawny, w jakim 
funkcjonują polskie szkoły artystyczne, podległe mi-
nisterstwu kultury, takiej opieki nie zapewnia. Chodzi 
głównie o system stypendialny. Moim marzeniem 
byłoby powstanie w Rybniku ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej, co zapewniłoby uczniom więcej czasu dla 
muzyki. Jest to jednak przedsięwzięcie bardzo trudne, 
szczególnie jeśli chodzi o szkołę II stopnia na poziomie 
licealnym. Z drugiej jednak strony są dowody na to, że 
w takiej szkole uczniowie skupiają się na przedmiotach 
muzycznych, te ogólnokształcące są drugoplanowymi. 
A przecież muzyk, by dobrze funkcjonować w świecie 
sztuki, powinien dysponować odpowiednią „nadbu-
dową” intelektualną – znać języki, literaturę, historię 
i historię sztuki, nie zapominając o przedmiotach 
ścisłych. Ale zdarza się, że przytłoczeni obowiązkami 
w obu szkołach, „odpuszczają” najbardziej zdolni 
i ambitni, którzy nie chcą być przeciętni ani w jednej, 
ani w drugiej szkole. Powstanie muzycznej szkoły ogól-
nokształcącej byłoby dla takich uczniów najbardziej 
optymalnym wyjściem. Póki co, dla najlepszych stara-
my o indywidualny tok nauczania i jestem wdzięczna, 
że miasto, jako organ prowadzący szkoły podstawowe 
i średnie, daje na to zgodę.

— Wracając do działalności koncertowej — jesienią 
zainaugurowane zostaną obchody Roku Jubileuszo-
wego szkoły z okazji jej 75–lecia. W jego ramach, 
w październiku br., w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie 
się m.in. koncert z udziałem Piotra Palecznego…

— Ten znakomity artysta, wraz z całą rzeszą wy-
bitnych absolwentów szkoły muzycznej Szafranków, 
są najlepszymi ambasadorami Śląska i Rybnika w mu-
zycznym świecie. Mam nadzieję, że jubileusz zgromadzi 
wszystkich wychowanków i absolwentów czujących 
więź z naszą szkołą. Planujemy również koncert 
z okazji 75. rocznicy urodzin równolatka szkoły Henryka 
Mikołaja Góreckiego oraz 60–lecia pracy znakomitego 
pedagoga i wiolonczelisty Leona Mielimąki. Ale to już 
w roku przyszłym…                                                      (r) 

Romana Kuczera, absolwentka 
Wyższej Szkoły Muzycznej w Kato-
wicach, od 2002 r. jest dyrektorem  
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
st. im. Karola i Antoniego Szafran-
ków, prowadzi również szkolną 
orkiestrę symfoniczną. Po objęciu 
funkcji kierowniczych w PSM, podjęła 
uzupełniające studia podyplomowe 
na Politechnice Częstochowskiej 
(kierunek: zarządzanie placówkami 
oświatowymi).

Jest rybniczanką, ukończyła SP nr 1 
i LO im. Powstańców Śl., uczęszcza-
jąc równolegle do rybnickiej szkoły 
muzycznej. Wywodzi się z rodziny 
o tradycjach muzycznych, kultywowa-
nych przez dziadka – utalentowanego 
skrzypka oraz śląskiego powstańca. 
W okresie studiów aż do 1990 roku 
R. Kuczera była członkiem, a na-
stępnie liderem zespołu „Gaudium 
et Spes”, działającym przy duszpa-
sterstwie akademickim w Rybniku. 
W latach 1984–1990 była muzykiem 
Filharmonii ROW, do niedawna grała 
również w reaktywowanej Filharmonii 
Rybnickiej. Za namową między innymi 
Eugeniusza Stawarskiego (po którego 
niespodziewanej śmierci objęła dyrekcję 
szkoły) oraz Leona Mielimąki, włączyła 
się w działalność artystyczną nowo 
utworzonego kwartetu smyczkowego. 
Z formacją tą występowała przez blisko 
12 lat. 

Po ukończeniu studiów Romana Ku-
czera podjęła pracę w szkole muzycz-
nej w Wodzisławiu Śl. Cztery lata póź-
niej przyjęła propozycję ówczesnego 
dyrektora Tadeusza Hanika przejścia 
do Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Rybniku, gdzie początkowo w szko-
le I st. uczyła przedmiotów teoretycz-
nych oraz prowadziła klasę skrzypiec. 
W 1995 roku została wicedyrektorem 
placówki odpowiedzialnym głównie za 
sprawy dydaktyczne. 

Prowadzona przez dyrektor 
R. Kuczerę szkolna orkiestra symfo-
niczna prezentuje nie tylko wysoki 
poziom wykonawczy, ale dzięki orga-
nizowanym koncertom pełni również 
funkcję instytucji kulturotwórczej. 
W orkiestrze grają głównie uczniowie 
PSM, jednak w przypadku wielkich kon-
certów z wybitnymi solistami, zasiadają 
w niej również pedagodzy szkoły. Roma-
na Kuczera podejmuje także poważne 
starania zmierzające do nawiązania kon-
taktów ze środowiskami muzycznymi 
innych krajów europejskich.  

W 2006 r. R. Kuczera otrzymała 
nagrodę prezydenta Rybnika w dzie-
dzinie kultury.

Nagroda „Narcyza” dla Romany Kuczery

Motywacja i zobowiązanie

Od czasu pierwszej edycji nagrody „Narcyza” wiele się w naszym regionie zmieniło… Nie 
zmieniły się laureatki przyznawanej od 2002 roku przez Izbę Przemysłowo–Handlową Ryb-
nickiego Okręgu Przemysłowego nagrody: nadal są to kobiety niepospolite, przedsiębiorcze 
i kreatywne, z pasją spełniające swoje obowiązki, potrafiące jednak sukces zawodowy połączyć 
z życiem osobistym. W tym roku uroczystość miała miejsce w Raciborskim Centrum Kultury 
„Strzecha”,  a  rybnicką laureatką została dyrektor  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
im. Karola i Antoniego Szafranków Romana Kuczera.

Romana Kuczera (czwarta z prawej) w towarzystwie pozostałych 
laureatek, m.in. minister Elżbiety Bieńkowskiej i dr Krystyny 
Doktorowicz, członków kapituły i oficjeli. 

Zdj.: arch IP–H ROP
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Absolwenci sprzed lat kilkunastu, 
którzy swoją „starą budę” odwiedzili 
w dniu głównych uroczystości jubile-
uszowych, mówili zgodnym chórem: „..za 
naszych czasów tego nie było...”. A mieli 
na myśli kilka nowoczesnych pracowni  
z rzędami stanowisk komputerowych, 
multimedialną czytelnię, laboratorium 
robotów mobilnych, pracownię elektro-
niki użytkowej, wewnętrzny monitoring, 
internetowe radio... 

Ale w popularnym „Mechaniku”, jednej 
z największych ponadgimnazjalnych szkół 
technicznych w regionie, tylko mury są stare 
i to względnie, bo przedwojenny budynek 
trzyma się nieźle. Reszta musi nadążać za 
cywilizacyjnym rozwojem... I to zarówno jeśli 
chodzi o programy nauczania, jak i bazę dy-
daktyczną. Szkoła przy ul. Kościuszki przeszła 
wiele zmian organizacyjnych i strukturalnych, 
mieściła placówki oświatowe różnego stopnia, 
ale jej absolwenci zawsze cieszyli się dobrą 
opinią. Jest znana i ceniona w całym regionie 
– kształci młodzież nie tylko z Rybnika, ale 
z wielu okolicznych miast i powiatów. I istnieje 
już 55 lat...

W „Mechaniku” zakończył się właśnie pełen 

interesujących, promujących szkołę, wydarzeń 
Rok Jubileuszowy, a wśród nich spotkania 
z absolwentami (są wśród nich prezydent Adam 
Fudali, poseł Marek Krząkała, fizyk jądrowy, 
prof. UJ Henryk Witała, konstruktor ludzkich 
implantów prof. Zbigniew Paszenda z Poli-

techniki Śląskiej, ks. dr Włodzimierz Burzawa, 
historyk Stanisław Dziwisz i rzecznik rybnickiej 
Straży Pożarnej Stanisław Łabędzki), pierwszy 
w historii bal karnawałowy, dzień patrona 
szkoły, konkurs gwary śląskiej, pierwszy szkolny 
dzień społeczeństwa informacyjnego, a także 
dzień sportu i IV edycja konkursu „Przygoda 
z techniką” dla uczniów gimnazjów.

Zwieńczeniem jubileuszu była akademia 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a przed nią 
nabożeństwo w bazylice św. Antoniego. 
Przybyli zacni gości, przyjaciele i partnerzy 
szkoły, przedstawiciele Rady Miasta, władz 
oświatowych i nauczycielskich związków zawo-
dowych, zasłużeni pedagodzy i byli dyrektorzy, 

nauczyciele, absolwenci i młodzież. Witając 
przybyłych dyrektor Marek Holona przybliżył 
historię placówki, a także współczesne wyzwa-
nia: „Jeżeli chcesz zbudować statek, nie nawołuj 
do zdobycia drewna, ale naucz ludzi tęsknić za 
bezkresnym morzem” – to zdanie, które wypo-

wiedział kiedyś jeden z francuskich myślicieli, 
trafia w sedno istoty rozwoju młodego człowieka 
— mówił dyrektor. — Uczenie się, zdobywanie 
umiejętności to ciągła tęsknota w dążeniu do 
doskonałości. To droga, którą ciągle podążamy 
z różnym skutkiem. Ponad 55–letnia historia 
Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych 
w Rybniku pokazała, że ta tęsknota była siłą na-
pędową rozwoju szkoły w zdobywaniu pewnego 
miejsca na mapie edukacyjnej naszego miasta. 
Szkolnictwo zawodowe ma swoją specyfikę, 
u której podstaw leży konieczność podążania 
za zmianami na rynku pracy, a nawet wyprze-
dzania jego potrzeb, podążanie za postępem 
technicznym i rozwojem miasta, to nieustanne 

Aktualnie w Zespole Szkół Mechanicz-
no–Elektrycznych uczy się ok. 900 uczniów. 
W nadchodzącym roku szkolnym nie będzie już 
naboru do Liceum Profilowanego, poszerzona 
zostanie natomiast oferta kształcenia w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej o trzy nowe zawody: 
ślusarz, mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych oraz elektromechanik. 
Szkoła współpracuje z firmami Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, a także Cechem Rze-
miosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. 
Jej baza dydaktyczna ulega ciągłej modernizacji. 
W 2005 r. szkoła otrzymała nową pracownię 
komputerową, rok później – nowoczesne 
Laboratorium  Robotów Mobilnych, którego 
sponsorem był koncern Vattenfall, niedawno 

nastąpiło otwarcie nowoczesnej pracowni 
elektroniki użytkowej. W sumie w placówce 
funkcjonują cztery pracownie komputerowe 
podłączone do Internetu przez stałe łącze, po-
przez własny serwer. Szkoła posiada pracownie 
elektroniczne, elektryczne, sterowników 
programowanych komputerowo oraz czytel-
nię multimedialną. Umożliwia też uzyskanie 
uznawanego w całej Europie certyfikatu ECDL 
(Europejski Certyfikat Umiejętności Kompu-
terowych). W ramach Akademii Europejskiej 
od wielu lat prowadzi współpracę i wymianę 
młodzieży ze szkołami w Essen i Dunkierce. 
W szkole organizowany jest Dzień Sportu, Dni 
Otwarte, Dzień Dziecka, aktywnie działa koło 
PCK – organizowane są akcje krwiodawstwa 

oraz pomoc dla dzieci z Domu Dziecka. Orga-
nizuje się szereg konkursów przedmiotowych 
i tematycznych dla uczniów naszej szkoły, 
a także konkursy o szerszym zasięgu jak 
np. Konkurs Wiedzy Technicznej „Przygoda 
z techniką” dla uczniów gimnazjów Rybnickie-
go Okręgu Przemysłowego, których przebieg 
można oglądać na żywo podczas transmisji 
internetowych. 

W marcu ub. roku szkoła przystąpiła 
do finansowanego ze środków unijnych projek-
tu „Równy start w przyszłość – wyrównywanie 
szans edukacyjnych w Rybniku”. W jego ra-
mach realizowane są dodatkowe godziny zajęć 
dydaktycznych, wycieczki naukowe, wizyty 
studyjne, powstała też nowoczesna pracownia 

55 lat „Mechnika”

Za naszych czasów tego nie było... — mówią absolwenci sprzed lat, 
zwiedzający nowoczesną pracownię komputerową.                      Zdjęcia: r

Kabaret „Chwilowo kaloryfer” wciągnął do zabawy nawet dyrektora 
Marka Holonę.

Uczy tęsknoty...
55 lat „Mechnika”

Uczy tęsknoty...Uczy tęsknoty...
jeden z francuskich myśjeden z francuskich myśjeden z francuskich my licieli, ślicieli, ś



zmiany w kierunkach i profilach kształcenia... 
Dyrektor dziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do rozwoju szkoły, a szczególnie 
serdecznie wspominał długoletniego dyrektora 
placówki Lecha Synoradzkiego, który nie mógł 
być na uroczystości obecny. Był on w historii 
szkoły postacią wyjątkowa, wspominaną przez 
wiele pokoleń absolwentów. Będący jednym  
z nich prezydent Adam Fudali, życzył zarówno 
pedagogom, jak i uczniom dalszych ciekawych 
inicjatyw, podobnych np. do internetowego 
radio, którego jest słuchaczem. Zapewnił też, 
że nie opuszcza go myśl o „wyposażeniu” szkoły 
w nową salę gimnastyczną, choć na razie per-
spektywa takiej inwestycji nie jest zbyt bliska.  
— Pamiętam, że w czasach, kiedy by-
łem uczniem szkoły, ta sala wydawała 
mi się ogromna, dziś, po konfrontacji  
z rzeczywistością, nie jest zbyt im-
ponująca — wspomina prezydent. 
— Pamiętam też, że wokół szkoły 
istniało niezłe zaplecze sportowe... 
Utkwiło mi również w pamięci 
zaangażowanie dyrektora Synoradz-
kiego, który tajemnice samochodo-
wego silnika przekazywał uczniom 
wykorzystując własną „Syrenkę”...      

Dowodem na to, że młodzieży 
pomysłów nie brakuje była część 
artystyczna: wystąpiły głównie 

dobrze zapowiadające się „pierwszaki”, 
a pomysł inscenizacyjny z castingiem 
pozwolił zaprezentować najróżniejsze 
artystyczne możliwości uczniów. Wśród 
indywidualności była znana z „Pojedynku 
na słowa” śpiewająca Małgorzata Oleś, 
absolwent „Mechanika” i szkoły muzycz-
nej, a obecnie student Uniwersytetu Śl., 
grający na gitarze Kamil Luks czy mający 
źródło w szkolnych dowcipach kabaret 
„Chwilowo Kaloryfer”. Jego twórcy, już 
studenci Marcin Wojciech i Kornel Król 
wciągnęli do zabawy nawet dyrektora 
Marka Holonę, o którym już wcześniej 
dowiedzieliśmy się, że „...to człek jak tur  
i pysznie gotuje...”

A potem jubilatka otwarła podwoje dla 
wszystkich, którzy chcieli ją zwiedzić, spotkać 
się z dawnymi kolegami i w piknikowym na-
stroju powspominać...

Eryka Klimka spotkaliśmy jak z nostalgią 
przyglądał się popiersiu patrona szkoły, Tade-
usza Kościuszki. — Ta szkoła ogromnie dużo 
dla mnie znaczyła i wiele jej zawdzięczam. We 
wczesnych latach 50. ukończyłem tu szkołę 
zawodową, a później technikum mechaniczne 
dla pracujących. Byliśmy grupą pierwszych ab-
solwentów. Pamiętam determinację dyrektora 
Synoradzkiego, by stworzyć tu technikum... 
Chętnych było o wiele więcej niż miejsc. Mnie 
się udało.

(r)

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 27

Najważniejsze daty
• Wrzesień 1939 – oddanie do użytku budynku  

powstałego z inicjatywy burmistrza Włady-
sława Webera.

• 1939–1945 – siedziba szpitala wojskowego.
• 1945–1952 – siedziba Państwowych Zakła-

dów Kształcenia Handlowego.
• Wrzesień 1952 – Zasadnicza Szkoła Za-

wodowa, Technikum Ekonomiczne, Tech-
nikum Handlowe i Technikum Finansowe 
pod wspólną dyrekcją dr. Alfonsa Mrowca 
– nauczyciela, historyka i autora publikacji 
historycznych.

• Rok szkolny 1953/1954 – przejęcie dyrekcji 
przez Lucjana Pytla.

• Wrzesień 1954 – objęcie dyrekcji szkoły 
przez Lecha Synoradzkiego.

• Rok szkolny 1962/63 – otwarcie Technikum 
Mechaniczne dla Pracujących oraz Szkoły 
Mistrzów Budowlanych. 

• 1 września 1964 – powstanie dziennego 
Technikum Mechanicznego. 

• Maj 1966 – pierwsza matura w Technikum 
dla Pracujących.

• 1971 – powołanie pierwszej w okręgu ryb-
nickim średniej szkoły zawodowej, przygo-
towującej robotników z maturą. 

• 1 stycznia 1972 – nadanie tej szkole (pierw-
szej placówka tego typu w mieście) nazwy 
Liceum Zawodowe nr 1 w Rybniku.

• Wrzesień  1977 – przemianowanie Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 na Zespół Szkół 
Mechaniczno–Elektrycznych.

• 1978 – oddanie do użytku nowych warszta-
tów przy ul. Świerklańskiej.

• Czerwiec 1982 – nadanie szkole imienia 
Tadeusza Kościuszki.

• 1984 – na emeryturę odchodzi długoletni 
dyrektor L. Synoradzki; dyrektorem zostaje 
Krystian Kufieta.

• 1986 – Komitet Rodzicielski funduje szkole 
sztandar.

• 1991 – dyrektorem zostaje Tadeusz Szostok, 
po nim od 1996 r. – Jan Delong.

• Wrzesień 2001 – warsztaty szkolne weszły  
w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Za-
wodowej; wprowadzenie do gmachu zasad-
niczą szkołę zawodową z ul. Maksymiliana. 

• Rok szkolny 2002/2003 – wejście w skład 
Zespołu 3–letniego II Liceum Profilowanego 
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2; za-
przestanie naboru do 5–letniego Technikum 
Mechanicznego.

• 2006 – dyrekcję obejmuje Marek Holona.
• 2007 – powrót do kształcenia w nowych 

czteroletnich technikach.
• Rok szkolny 2007/2008 – jubileuszowym 

Rokiem Mechanika; przystąpienie do re-
alizacji unijnego programu „Równy start  
w przyszłość”.

• Marzec 2008 – podpisanie porozumienia 
o współpracy i objęcie patronatem szkoły 
przez Cech Rzemiosł Małej Średniej Przed-
siębiorczości w Rybniku.

językowa. W 2006 r. rozpoczęła się gruntowna 
modernizacja budynku szkoły – zmieniony 
został układ pomieszczeń administracyjnych, 
wymieniono instalację centralnego ogrzewa-
nie oraz stolarkę drzwiową. Od niedawna 
nad szkołą i uczniami czuwa nowoczesny 
monitoring.

Uczniowie ZSM–E wyróżniani byli nie tylko 
w konkursach technicznych, elektrycznych, 
elektronicznych, ale również literackich  
i historycznych. W połowie lat ’80 laureatem 
Olimpiady Fizycznej został Damian Fojt; w roku 
1997 Roman Wengerski jako laureat Olimpia-
dy Wiedzy Technicznej otrzymał stypendium 
premiera; w latach 2001 i 2002 laureatami 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 

i Elektronicznej „Euroelektra” zostali Remigiusz 
Kalisz oraz Sławomir Kostka; w 1998 r. „Me-
chanik”okazał się najbardziej usportowioną 
szkołą w województwie śląskim.

Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych 
prowadzi kronikę od roku 1954 r. do dnia 
dzisiejszego. W 2000 r. powstała Encyklope-
dia ZSM–E, a praca nad nią przyczyniła się do 
poznania historii szkoły na tle dziejów Rybnika 
miejscowości. Jednak prawdziwą kopalnią 
wiadomości o jubilatce jest jej bogata strona 
internetowa www.zsme.pl oraz prężnie dzia-
łające pierwsze szkolne radio internetowe, 
którego można słuchać pod adresem: www.
radiomechanik.pl 

Młodzieży z „Mechanika” fantazji nie brakuje.

Pod popiersiem patrona szkoły wspomienia snuł Eryk Klimek,  
jeden z pierwszych absolwentów szkoły.

http://www.zsme.pl/
http://www.radiomechanik.pl/
http://www.radiomechanik.pl/


Choć początki szkoły sięgają 1935 roku, 
pierwszą szkołę ogólnokształcącą stopnia 
podstawowego i licealnego utworzono w niej 
właśnie 60 lat temu – we wrześniu 1948 r. 
W połowie lat trzydziestych XX w. inicjatywę 
rybnickich władz oświatowych, postulujących 
utworzenie nowej placówki, poparł wojewoda 
Michał Grażyński oraz Sejm Śląski. W 1932 r. przy-
jęto projekt budowy szkoły, którą trzy lata później 
oddano do użytku. Pierwszym kierownikiem Po-
wszechnej Szkoły Publicznej nr 5, która otrzymała 
imię żyjącego jeszcze wówczas marszałka Józefa 
Piłsudskiego został Oskar Dechow. 

Burzliwe lata trzydzieste i czterdzieste ub. wieku 
to czasy, kiedy budynek szkoły pełnił różne, nie 
zawsze zgodne ze swym pierwotnym przeznacze-
niem, funkcje. W 1938 r. stacjonowali tu żołnierze 
oczekujący na rozkaz rozpoczęcia operacji militar-
nej na terenie Zaolzia. Z kolei w okresie okupacji 
hitlerowskiej funkcjonowała niemiecka szkoła. 
W czerwcu 1941 r. władze okupacyjne umieściły 
w tym miejscu szpital wojenny, a uczniowie przenie-
sieni zostali do jednego z prywatnych domów. Bu-
dynek szkoły ucierpiał w czasie działań wojennych 
w 1945 r. Kiedy wznowiono zajęcia dydaktyczne, 
lekcje odbywały się w budynku zastępczym, do-
piero w lipcu ‘45 r. gmach przy ulicy Mikołowskiej 
przekazano do użytku młodzieży. Wtedy też posta-
nowiono go wyremontować. 

W 1948 r. utworzono Szkołę Ogólnokształcą-
cą Żeńską Stopnia Podstawowego i Licealnego. 
W nowo utworzonej placówce młodzież kształcono 
w systemie jedenastoletnim. Pierwszymi uczenni-
cami klas wyższych - licealnych były dziewczęta ze 
zlikwidowanej szkoły sióstr urszulanek oraz Liceum 
im. Powstańców Śląskich, które przekształcono 
w szkołę męską. Trzy lata później, w murach przy 
ulicy Mikołowskiej odbył się pierwszy egzamin 
dojrzałości, a we wrześniu 1953 r., rozpoczęło 
tu działalność Państwowe Liceum Pedagogiczne, 
które do 1961 r. kształciło pedagogów. W tym też 
roku szkole nadano imię Hanki Sawickiej. Dwa lata 
później liceum stało się koedukacyjne, a w roku 
szkolnym 1974/75 powołano Liceum dla Pracują-
cych (później Liceum dla Dorosłych) i Zasadniczą 
Szkołę Zawodową. W 1981 r. po pożarze I LO, 
II liceum stało się przejściowo miejscem nauki dla 
uczniów ze szkoły przy ulicy Kościuszki. W 1996 
r. zniesiono imię Hanki Sawickiej. Po trzech latach 
funkcjonowania szkoły jako „bezimiennego” II LO, 
w grudniu 1999 r. szkole nadano imię Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego.

Od 2002 r. placówką kieruje dyr. Maria Malinow-
ska. Dzisiaj II liceum jest jedną z bardziej renomo-
wanych szkół średnich w regionie. W najnowszym 
rankingu tworzonym przez dziennik „Rzeczpospo-
lita” i miesięcznik „Perspektywy” uplasowało się na 
czwartym miejscu w województwie i 51. w Polsce. 
O wysokim poziomie kształcenia świadczy spora 
liczba uczniów odnoszących sukcesy w różnego 
rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
We wrześniu br. przy II LO rozpoczyna działalność 
Gimnazjum Dwujęzyczne. 

— Ta szkoła była dla mnie darem. Darem była współpraca 
z nauczycielami, ale darem była przede wszystkim praca z moimi uczniami. 
To oni nauczyli mnie dyskrecji, cierpliwości i przekonania, że dla młodych 
ludzi nie ma nic ważniejszego niż prawda – również jako niezakłamane 
przekazywanie wiedzy. Taki dar zobowiązuje, by samemu obdarowywać... 
— mówiła Anna Bielica, dyrektor rybnickiej delegatury Kuratorium 

Oświaty w Katowicach, a przez lata nauczyciel w obchodzącym jubileusz 60. lecia 
II Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.   

Jubileuszowa gala przyciągnęła do Rybnic-
kiego Centrum Kultury nie tylko obecnych 
uczniów, grono pedagogiczne i pracowników 
dawnej „Hanki”, ale również wielu spośród 
tych, którzy przed laty opuścili mury szkoły. 
Absolwenci, wśród których dostrzec można 
było m.in. eurodeputowanego Jana Olbrych-
ta czy wiceprezydenta Michała Śmigiel-
skiego, emerytowani dyrektorzy placówki, 
przedstawiciele władz sa-
morządowych, parlamen-
tarnych i oświatowych, 
pełnomocnicy uczelni 
wyższych, z którymi II 
LO współpracuje, a tak-
że dyrektorzy rybnickich 
szkół ponadgimnazjal-
nych oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
II LO i zaprzyjaźnionej 
z liceum szkoły z niemiec-
kiego Marl, mieli okazję 
wysłuchać wspomnień, ale 
przede wszystkim usłyszeć 
o atutach placówki. W cią-
gu swej sześćdziesięciolet-
niej historii zapracowała 
ona na miano lidera wśród szkół ponadgim-
nazjalnych w regionie. — Na bogaty dorobek 
szkoły złożyła się praca wielu pokoleń nauczy-
cieli, wychowawców i pracowników. Liczni 
absolwenci, którzy trafili do ław parlamentu, 
a nawet eurloparlamentu, rozsiani po całej 
Europie tworzą silną gru-
pę liderów przemian spo-
łecznych, ekonomicznych 
i naukowych. To wasze 
kariery zawodowe, drogi 
waszego życia świadczą 
o prestiżu i uznaniu szkoły 
— mówiła dyrektor II 
LO Maria Malinowska, 
która dziękując władzom 
oświatowym i samorzą-
dowym za pomoc w roz-
woju placówki, wspo-
mniała o zaangażowanej 
pracy swych poprzedni-
ków – nieżyjącego już 
Antoniego Jarosza oraz 

obecnych na uroczystości Mieczysława Kuli 
i Tadeusza Otremby. 

O bardzo dobrej jakości kształcenia świad-
czą także wysokie miejsca zajmowane przez 
„Frycza” w rankingach szkół ponadgimna-
zjalnych organizowanych przez dziennik 
„Rzeczpospolita” oraz czasopismo „Perspek-
tywy”. Przez lata drugie liceum postrzegane 
była jako „kuźnia ścisłowców” – placówka 

kształcąca młodzież na wysokim poziomie 
przede wszystkim w zakresie nauk matema-
tyczno–przyrodniczych. Szkoła wykształciła 
bowiem wielu świetnych matematyków, 
fizyków i ekonomistów. Okazuje się jednak, 
że również w zakresie nauk humanistycz-

Ta szkoła to dar
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W pikniku przyjaciół aktywnie uczestniczył były nauczyciel w II LO, a dziś poseł, 
Marek Krząkała (na zdj. po prawej).                                       Zdj.: arch. org.

— To wasze kariery zawodowe wpływają na prestiż szkoły — mówiła 
do absolwentów II LO dyrektor Maria Malinowska.                          Zdj.: d



nych, uczniowie II LO odnosili i wciąż odnoszą 
spore sukcesy i zdobywają olimpijskie laury. Dzi-
siaj placówka dysponuje wysoko wykwalifikowaną 
kadrą pedagogiczną, nowoczesnymi pracowniami 
komputerowymi oraz chemiczną, fizyczną, biolo-
giczną, a także obserwatorium astronomicznym 
i centrum multimedialnym biblioteki szkolnej. 
— Ze wspomnień absolwentów wynika, że szkoła za-
wsze pozwalała nie tylko sięgać jej wychowankom po 
olimpijskie laury i zdobywać studenckie indeksy, ale 
przede wszystkim rozwijać  zainteresowania i odnaj-
dywać swoje miejsce w życiu — mówili prowadzący 
galę licealiści. Od września tego roku uczniowie 
II LO i powstającego tu Gimnazjum Dwujęzycznego, 
będą mogli jeszcze skuteczniej rozwijać swe zain-
teresowania i umiejętności. Wszystko za sprawą 
deklaracji współpracy, jaka w kwietniu br. zawarta 
została pomiędzy placówką, a trzema uczelniami 
tworzącymi rybnicki Zespół Szkół Wyższych. Dzięki 
podpisanemu porozumieniu pracownicy naukowi 
ZSW będą m.in. współtworzyć i konsultować reali-
zowane w Zespole Szkół nr 2 autorskie programy 
nauczania i prowadzić wykłady śródsemestralne dla 
uczniów liceum. Ci ostatni będą mogli uczestniczyć 
w zajęciach akademickich, korzystać z zasobów 
biblioteki Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu 
Śląskiego oraz z laboratoriów Politechniki Śląskiej. 
— Jednak wciąż borykamy się z kilkoma problemami 
– brakiem nowoczesnej sali gimnastycznej i szatni 
— przyznaje M. Malinowska, która dodaje, że na 
ten rok zaplanowano modernizację dotychczas 
funkcjonującej tu sali gimnastycznej. 

W trakcie uroczystości w RCK odsłonięty został 
obraz namalowany przez ks. dr Rafała Śpiewaka, 
który – jak wyjawił – potrzebował zaledwie jednej 
nocy, by wizerunek patrona II LO Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego przenieść na płótno. Podczas gali, 
swoje talenty zaprezentowali również byli i obecni 
uczniowie szkoły–jubilatki. Anna Porwoł, Klaudia 
Stablik, Patrycja Szubert i zespół „6 na 6” (złożony 
w połowie z absolwentów „Frycza” i konkurującego 
z nim przez lata I LO) dali krótkie recitale, świad-
czące o tym, że szkoła sprzyja również rozwijaniu 
talentów i pasji artystycznych. 

Uroczystość w RCK dała przedsmak tego, co 
przygotowano dla uczestników zorganizowanego 
na terenie szkoły pikniku przyjaciół. Pełna atrakcji 
plenerowa zabawa co roku przyciąga spore grono 
absolwentów dawnej „Hanki”. Tym razem nie obyło 
się bez spotkań rocznikowych, występów muzycznych, 
prezentacji prac plastycznych oraz licytacji, na które 
swoje prace przekazali malarka Maria Budny–Mal-
czewska oraz artysta–fotografik Daniel Raczyński. 
Uczestnicy pikniku przeglądali specjalnie na tę okazję 
wydaną monografię, jubileuszową gazetę i wyszukane 
w domowych albumach zdjęcia, inni powrócili do lat 
młodzieńczych zwiedzając okolicznościowe wystawy. 
— Im bardziej jesteśmy świadomi upływającego czasu, 
tym mocniej poddajemy się urokowi przeszłości i cza-
rowi wspomnień — mówiła M. Malinowska. Temu 
czarowi poddało się wielu absolwentów II liceum, 
którzy na jubileusz „Frycza” przybyli nie tylko z róż-
nych stron Polski, ale także z całej Europy.

(D)
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Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół „Ekonomika i Gastronomika” 
zapraszają serdecznie 27 września br. 
przyjaciół, absolwentów, sympatyków, 
uczniów i ich rodziców na obchody jubi-
leuszu 80–lecia szkoły. 

Program obchodów:
• 10.00 msza św. w bazylice św. Antoniego;
• 12.00 uroczysta gala jubileuszowa w Te-

atrze Ziemi Rybnickiej;
• od godz. 14.30 na terenie 

szkoły spotkania roczników, 
występy wokalno–kabaretowe, 
wystawa poświęcona historii 
szkoły, loteria fantowa oraz 
inne atrakcje. 

Osoby zainteresowane pełnym pro-
gramem jubileuszowych propozycji 

mogą wykupić karnet w kwocie 50 zł lub 30 
zł, uprawniający do otrzymania okoliczno-
ściowych pamiątek i posiłku. (Zapisy i wpłaty 
na karnety przyjmuje sekretariat szkoły do 10 
września 2008 roku). 

Ponadto na terenie szkoły możliwy będzie 
zakup pamiątek oraz posiłków w punktach 
gastronomicznych. Szczegółowych informa-
cji udziela sekretariat ZSE–U – 032/42 23 
663, 42 25 134, 42 23 549. 

Osoby, które chciałyby finansowo przyczy-
nić się do uświetnienia jubileuszu, proszone 

są o dokonywanie wpłat na 
konto: Rada Rodziców przy 
ZSE–U w Rybniku BISE S. A. 
o/Rybnik 20 1370 1213 0000 
1761 4794 7600 (w tytule należy 
wpisać: Jubileusz ZSE–U).

— Wychylam się, ale nie 
wyskakuję za burtę — mó-
wił Adam Michnik podczas 
spotkania zorganizowanego 
w auli Uniwersytetu Ślą-
skiego.

Redaktor naczelny „Gazety 
Wyborczej”, historyk, publicysta 
polityczny oraz autor wielu ar-
tykułów i książek przyjechał do 
Rybnika na zaproszenie człon-
ków Koła Naukowego Znawców 
Współczesności „Modern Art” 
i studentów związanych z akade-
mickim pismem „Campus”. — Staramy się 
nie tylko opisywać naszą rzeczywistość, ale 
także ją kreować czyli zapraszać osobistości 
z życia politycznego i kulturalnego — mówił 
Krystian Szytenhelm, który wraz z Mate-
uszem Strużkiem poprowadził spotkanie. 
Choć Adam Michnik przyznał, że nie lubi 
mówić o sobie, to spora część pytań, na jakie 
przyszło mu odpowiedzieć dotyczyła właśnie 
jego osoby. Uczestnicy spotkania, wśród 
których znaleźli się zarówno zwolennicy jak 
i oponenci publicysty, pytali o stosunek 
gościa do przyklejanych mu „łatek”, z któ-
rych etykiety komunisty, Żyda, nie–Polaka, 
chrześcijanina i prowokatora pojawiają się 
nie tylko w mediach, ale również w tekstach 
samego Michnika. — Dzisiaj nie widzę 
w komunizmie nic, o czym mógłbym mówić 
pozytywnie, a dla antysemitów zawsze będę 
Żydem — komentował A. Michnik, przyzna-
jąc, że z komunizmem zerwał po tragicznych 
wydarzeniach ‘68 r. Gość mówił też o roli inte-
ligencji, współczesnego kościoła, etosie „Soli-
darności” oraz swych poglądach politycznych 
i filozoficznych. — Z czasem w miejsce wspól-
nej walki o etos pracy, emancypację narodową, 

kulturalną i religijną wkroczył wolny rynek, 
który siłą rzeczy rządzi się swoimi prawami. 
Wtedy u wielu ludzi podziemia zobaczyłem 
coś, co mnie przeraziło – karierowiczostwo 
i pęd do władzy — wspominał Michnik, który 
poproszony przez studentów o rady i wska-
zówki na przyszłość odpowiedział: — Gdy 
byłem młodszy, sam niechętnie słuchałem rad. 
Dlatego powiem tylko, że podstawowy korpus 
wartości jest niezmienny, ale to wy powinniście 
przetłumaczyć go na język współczesności. 
Przestrzegał młodych przed odrzucaniem 
świata: — Patrzcie szeroko, nie zasklepiajcie 
się w waszych miastach, troszczcie się o innych 
i pomagajcie tym, którzy tej pomocy potrze-
bują. Dbajcie o demokrację, która przez to, 
że toleruje swoich wrogów staje się krucha. 
Jeśli ona runie, runie też szansa i sukces 
Rybnika. Zapytany o powody dla których 
od lat prowokuje, stwierdził, że są sytuacje, 
w których trzeba iść pod prąd, nawet wtedy, 
gdy „...dostaje się za to cięgi”: — Nie jestem 
dobrym, uczciwym i mądrym człowiekiem. 
Dla tych, którzy gonią za karierą, jestem po 
prostu idiotą... 

(D)

Czasem trzeba iść pod prąd

Adam Michnik ze współprowadzącym spotkanie Krystianem 
Szytenhelmem.                                                                     Zdj.: d

Jubileusz „Ekonomika”
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Z okazji szkolnych urodzin do Orzepowic 
przyjechało wielu gości – przedstawiciele 
władz miasta i sejmu, Wydziału Edukacji 
i Kuratorium Oświaty, rad dzielnic, duchowni 
oraz absolwenci i dawni nauczyciele „jubilatki”, 
a także uczniowie, ich rodzice i mieszkańcy. 
Nie zabrakło też byłych dyrektorów placówki 
– Stanisława Misterkiewicza, Jadwigi Pawlik 
i Gabrieli Kutzmann 
oraz członków rodziny 
Alfreda Szklarskiego 
z córką pisarza Boże-
ną Szklarską – Nowak, 
a zaproszonych gości 
przywitała dyrektor SP 
nr 32 Joanna Thomas. 
Uroczystości rozpoczęły 
się od mszy św., w cza-
sie której poświęcono 
sztandar, a następnie już 
w szkolnych murach, 
dzieci zaprezentowały 
jubileuszowy program 
artystyczny. Przypo-
mniano bogatą historię 
placówki na tle dziejów 
Śląska, Polski, Euro-
py i świata. Warto więc 
przyjrzeć się najważniej-
szym wydarzeniom – od momentu oddania 
do użytku budynku nowej szkoły w sierpniu 
1913 r., poprzez lata wojenne i sekretarza 
gminy Oskara Dechowa, który był jednocześnie 
pierwszym polskim kierownikiem szkoły, a tak-
że budzącego strach niemieckiego dyrektora, 
który na co dzień nosił broń i karał uczniów za 
posługiwanie się językiem polskim. Znaczący 
epizod w historii placówki przypada na lata 70. 
XX wieku, kiedy dyrektorem został Stanisław 
Misterkiewicz, a Orzepowice wraz z Rybnicką 
Kuźnią i elektrownią zostały przyłączone do 

Rybnika. Szkoła w Orzepowicach otrzymała 
wtedy numer 15, a wkrótce została przeniesiona 
do nowego budynku w Rybnickiej Kuźni. Tym 
samym, z początkiem roku szkolnego 1980/
1981 placówkę w Orzepowicach zamknięto, 
a w budynku uruchomiono przedszkole. Jed-
nak uczęszczało do niego niewiele maluchów, 
a mieszkańcy w trosce o swoje dzieci, które 

dojeżdżały do przepełnionej SP nr 15, wystoso-
wali w 1990 r. pismo do ówczesnego prezydenta 
Eugeniusza Szymika z prośbą o przywrócenie 
szkoły w Orzepowicach. Przychylono się do niej, 
a pierwszym dyrektorem reaktywowanej placów-
ki, która otrzymała numer 32, została Jadwiga 
Pawlik. Za kadencji kolejnej dyrektor Gabrieli 
Kutzmann, oddano do użytku nowoczesną salę 
gimnastyczną, a obchody 90–lecia uświetniono 
nadaniem szkole imienia Alfreda Szklarskiego. 
Obecnie dyrektorem palcówki jest J. Thomas, 
piastująca to stanowisko od września ub. roku. 

W szkole pracują 23 nauczycielki i dwóch 
nauczycieli (wuefista i anglista), którzy uczą 
232 uczniów. Dzieci mają do wyboru wiele 
zajęć pozalekcyjnych, biorą udział w licz-
nych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
a od marca 2007 r. szkoła realizuje wiele 
programów w ramach projektu „Równy start 
w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyj-
nych w Rybniku”. Do zwyczajów szkolnych 
należą barwne obchody dożynek, świąteczne 
spotkania opłatkowe i „Jasełka”, które często 
prezentowane są orzepowickim seniorom 
i pacjentom pobliskiego szpitala. Uczniowie 
pomagają swoim niepełnosprawnym kolegom 

z wielu placówek oraz zwie-
rzętom z rybnickiego schroni-
ska, wydają szkolną gazetkę 
i współpracują z młody-
mi ludźmi z całej Europy. 
W SP nr 32 działa Szkolny 
Klub Europejski, organi-
zowane są wystawy i sztuki 
teatralne, opracowywane 
są szkolne audycje radiowe, 
a w ramach programu So-
crates Comenius nawiązane 
zostały międzynarodowe 
kontakty. Dzieci uczestniczą 
w zajęciach koła teatralnego, 
wokalno–tanecznego, eko-
logicznego, dziennikarskie-
go i wielu innych, a zespół 
„Szprytne bajtle” prezentuje 
tradycyjny folklor śląski.  

W t rakc ie  obchodów 
95–lecia szkoły, młodzi ludzie potwierdzili 
swoje umiejętności wokalno–muzyczno–aktor-
skie, a grono pedagogiczne… tężyznę fizyczną, 
wygrywając w siatkówkę z reprezentacją Rady 
Dzielnicy. Ale na tym nie poprzestano – świę-
towano też w trakcie festynu szkolnego z loterią 
fantową, grami i konkursami oraz występami 
artystycznymi. Zabawa była na całego, co za-
tem czeka nas za pięć lat? Czas pokaże. Byle 
do setki… 

(S) 

Byle do setki...

95 lat SP 32
Rozśpiewana i roztańczona SP 32.

Kangurek, Murzynek i Indianin… – postacie z książek Alfreda Szklarskiego, 
który od pięciu lat patronuje Szkole Podstawowej nr 32, ozdobiły nowy sztandar 
placówki. Uroczystości związane z jego poświęceniem uświetniły obchody 95–lecia 
orzepowickiej podstawówki. 

Czterech wspaniałych… – dyrektorzy SP nr 32…                                                                    Zdjęcia: s

Nowy sztandar placówki ozdobiły postaci z książek Alfreda 
Szklarskiego, który od pięciu lat patronuje szkole. 
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Ma już plany na letnie wakacje – pojedzie 
do Chorwacji i Włoch. Barbara Gorzawska 
z pewnością zasłużyła na taki wypoczynek 
– bardzo dobre wyniki w nauce pozwoliły 
jej zdobyć tytuł „Rybnickiego Prymusa” 
i rozpocząć naukę w wymarzonym liceum.  

Basia ma za sobą udział w finałach czterech 
konkursów przedmiotowych w różnych dzie-
dzinach! — W konkursie z języka polskiego 
startowałam już w roku ubiegłym. Angielski był 
czymś nowym, gdyż wcześniej nie organizowano 
konkursów z języków obcych, postanowiłam 
więc spróbować. Matematykę zawszę lubiłam, 
a chemia wydawała mi się najbardziej przy-
stępna — mówi skromnie Basia, która śpiewa 
również w zespole i chórze szkolnym oraz gra 

na pianinie i keyboardzie. Myśli już o psy-
chologii lub filologii, ale na podjęcie decyzji 
o kierunku studiów ma jeszcze czas – została 
rybnicką prymuską i licealistką Zespołu Szkół 
im. Powstańców Śl., w którym ukończyła 
Gimnazjum Dwujęzyczne. A placówka ma się 
czym pochwalić – tytuły rybnickich prymusów 
zdobyło aż 18 gimnazjalistów z „Powstańców”! 
W czołówce znalazło się też G nr 1 z 13 laure-
atami konkursów matematycznych, biologicz-
nych, geograficznych, historycznych… oraz 
G nr 2, którego uczniowie są specjalistami 
w biegach na orientację i koszykówce. W gro-

nie „podstawówek” najwięcej prymusów ma 
SP nr 2, którego uczniowie są specjalistami 
w grze w szachy, a w grupie szkół średnich prym 
wiedzie Zespół Szkół Ogólnokształcących z ul. 
Mikołowskiej z 15 prymusami z wielu dziedzin. 
Tytuły prymusów trafiły też do utalentowanych 
artystycznie podopiecznych Młodzieżowego 
Domu Kultury, OPP „Przygoda” i Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Ogółem nagrodzono aż 
134(!) młodych ludzi i nie były to jedyne laury, 
jakie prezydent Adam Fudali wręczył podczas 
uroczystej gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
poprowadzonej przez naczelnika Wydziału 
Edukacji Katarzynę Fojcik. Przyznano też 
59 jednorazowych stypendiów, a otrzymali je 
uczniowie wyróżniający się nie tylko w szko-

le, ale i angażujący się 
w życie lokalnej społecz-
ności. Warto podkreślić, 
że w naszym mieście są 
młodzi ludzie, którzy 
zdobyli podwójne laury. 
Stypendium naukowe 
i tytuł rybnickiego prymu-
sa otrzymali: Marta Chlu-
bek, Marta Szpil, Artur 
Szpot, Izabela Stronczek, 
Mateusz Grzbiela, Kata-
rzyna Krumpietz, Żaneta 
Matuszek, Grzegorz An-
drzej Dziubak i Chanelle 
Bednarczyk. Wręczono 
też puchary dyrektorom 
szkół, które zwyciężały 
w  X I V  i g r z y s k a c h 

młodzieży (szerzej na stronach sportowych 
„GR”). Wszystkim laureatom, ich nauczy-
cielom i rodzicom gratulował prezydent, 
który tego dnia wręczył też podziękowania 
osobom kończącym swoje „dyrektorowanie” 
w placówkach oświatowych – Weronice Kmie-
cik, Elżbiecie Ciwis i Mirosławie Wicie oraz 
Zdzisławowi Kołodzie i Wacławowi Mickiewi-
czowi (na zdj. poniżej). 

Uroczystości wręczenia wyróżnień w TZR 
opatrzono hasłem „bramy talentu i mądrości 
nigdy nie bywają zamknięte”. Prymusi i stypen-
dyści doskonale o tym wiedzą…                 (S)

Talenty z naszej klasy

Aż 59 stypendiów i 134 tytuły „Rybnickiego Prymusa” przyznano młodym ludziom 
wyróżniającym się nie tylko wiedzą.                                                      Zdjęcia: s 

Lista uczniów, którym przyznano 
stypendia Prezydenta Miasta Rybnika

Szkoły podstawowe: Tomasz Gawliczek, Paweł 
Kaczmarski, Jan Kopiczko, Adam Łopatka, Jagoda 
Klimek, Monika Musiolik, Kamil Cichy, Aleksander 
Piechota, Przemysław Ziętek, Martyna Greiner, Daria  
Kuś, Marcin Harazim, Marcin Musiolik, Paulina Lapczyk, 
Paweł Wojaczek, Chanelle Bednarczyk, Fabian Bogusz, 
Maria Wolna, Marta Zbroja, Agata Sura, Marta Chlubek, 
Adrianna Szymała, Iwona Mika.

Szkoły gimnazjalne: Marta Szpil, Artur Szpot, Jagoda 
Kurowska, Magdalena Suda, Robert Korbel, Mateusz 
Kaczor, Robert Ćmok, Izabela Stronczek, Mateusz 
Grzbiela, Ireneusz Smołka, Żaneta Matuszek, Dajana 
Chwesińska, Marek Cisoń.

Szkoły ponadgimnazjalne: Katarzyna Krumpietz, 
Grzegorz Andrzej Dziubak, Błażej Baron, Anna Kukla, 
Marta Kołodziejska, Andrzej Iwan, Arietta Śpiewok, Anna 
Pitera, Agnieszka Krzempek, Sebastian Szweda, Mirosław 
Grzegórzek, Łukasz Kania, Marcin Hanak, Hanna Sładek, 
Karol Mandrysz, Weronika Skupień, Mateusz Szymura, 
Bartosz Żaczek, Wojciech Babczyński, Iwona Oberman, 
Krzysztof Widak, Anita Pielorz, Piotr Warchoł.

Tytuł Rybnickiego Prymusa uzyskali 
w roku szkolnym 2007/2008 

następujący uczniowie
Szkoły podstawowe: Hanna Gibadło, Sandra 

Wieczorek, Martyna Konopacka, Patrycjusz Cieślak, 
Katarzyna Pokrzywa, Agnieszka Nogły, Dagmara 
Maciejewska, Zofia Nowak, Patryk Sawicki, Marcin 
Smołka, Paulina Harc, Dawid Kozak, Adam Reś, Kamil 
Płaczek, Aleksandra  Kocur, Aleksandra Chochlińska, 
Karina Kulig, Justyna Marczak, Anna Reś, Wojciech Wowra, 
Radosław Niestrój, Alicja Wystub, Marta Pawlas, Rafał 
Kozik, Szymon Spandel, Dominika Bernat, Joanna Parulska, 
Magda Smyrdek, Sylwia Wieczorek, Marta Chlubek

Gimnazja: Marta Szpil, Weronika Wieczorek, Julia 
Żywczok, Piotr Konsek, Maria Janyga, Klaudia Rumpel, 
Jan Student, Anna Sulska, Adam Florczyk, Paweł Oszek, 
Łukasz Piórkowski, Szymon Wziętek, Dawid Adamczak, 
Artur Szpot, Mateusz Bekas, Mateusz Wańkowicz, Karol 
Spleśniały, Bartosz Chyliński, Adam Stokowski, Elżbieta 
Kurek, Jagoda Rduch, Agnieszka Pietras, Konstancja Bech, 
Justyna Sułkowska, Olga Lubliniecka, Natalia Klepek, 
Magdalena Gawęda, Paulina Mycio, Justyna Kocon, 
Agnieszka Krall, Aldona Morawiec, Magdalena Musiolik, 
Sandra Podleśny, Marta Słomka, Izabela Stronczek, 
Agnieszka Pyrtek, Łukasz Czolij, Justyna Nosal, Mateusz 
Grzbiela, Monika Wilczyńska, Agata Błaszczyk, Iga Fojcik, 
Żaneta Matuszek, Monika Paniczek, Karolina Wardas, 
Partycja Szrajer, Martyna Alama, Barbara Gorzawska, 
Anna Juraszczyk, Magdalena Lach, Patrycja Pokrzywa, 
Filip Skiendzielewski, Anna Skorecka, Wioleta Kuczera, 
Łukasz Zaik, Karolina Kapura, Marcin Krzyżanowski, 
Andrzej Homańczyk, Krzysztof Podeszwa.

Szkoły ponadgimnazjalne: Katarzyna Krumpietz, 
Jakub Pokoj, Katarzyna Folga, Damian Gojowy, Marcin 
Klonowski, Katarzyna Panfil, Szymon Data, Grzegorz 
Andrzej Dziubak, Aleksandra Maria Pulchny, Ewa 
Magdalena Wałek, Jan Mateusz Wróblewski, Kamil Suda, 
Paweł Marian Bańka, Jakub Adam Katarzyński, Paweł 
Patryk Wasiak, Dawid Sergiusz Kobiałko, Łukasz Jezusek, 
Magdalena Michalska, Michał Jerzy Lorenz, Agnieszka 
Anna Pustelnik, Szymon Cofalik, Anna Kawałko,  Sonia 
Gwiżdż, Karolina Krząkała.

SOSW: Karolina Staniucha, Jan Dymek, Mirosław 
Kajzar.

ZSZS: Daria Roman, Damian Kozielski.
MDK:  Maja Wolfard, Katarzyna Gigla, Anna 

Nachowska, Nikodem Sarna, Piotr Klonowski, Katarzyna 
Sobek. 

OPP „Zespół Przygoda”: Arleta Kozłowska, 
Krzysztof  Baranik, Natalia Kasperska, Judyta Kowalczyk, 
Andrzej Sadowski, Emilia Gondek.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia: 
Chanelle Bednarczyk, Aleksander Mocek, Jacek Francuz, 
Kamil Białuski.
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Sekcja wędkarska Fundacji „ER” zorganizowała dla dzieci zawody wędkarskie.

Nie było dzielnicy, szkoły, przedszkola, parku czy placówki 
kulturalnej, w których 1 czerwca byłoby nudno. Główną, 
miejską imprezę pod hasłem „Dorośli Dzieciom” Rybnickie 
Centrum Kultury zorganizowało na terenie Kampusu przy ul. 
Rudzkiej. Ale dziecięcy gwar było słychać nawet w… Urzędzie 
Miasta, gdzie z okazji Dnia Dziecka gospodarz Rybnika 
zaprosił przedszkolaki z Kamienia. 

Po raz pierwszy „miejski” Dzień Dziecka odbył się nie na Rynku, ale na 
terenie Kampusu, gdzie atutem jest duża, profesjonalna estrada administro-
wana przez RCK, miejsca siedzące na ławkach, cień drzew i duży trawnik. 
Uczestnicy imprezy nie do końca wykorzystali piknikowe możliwości tego 
miejsca, ale zapewne w przyszłym roku na trawniku pojawi się więcej koców, 
a dzieci będą śmielej po nim ganiać. Zabrakło też stoisk z lodami, cukrową 
watą czy zabawkami i aż dziw bierze, że handlowcy nie wykorzystali szansy 
w momencie, kiedy rodzice skłonni są do większych zakupowych szaleństw. 

Jako pierwsi na estradzie Kampusu pojawili się laureaci dwóch festi-
wali, których zakończenie tradycyjnie już otwiera plenerową zabawę pod 
hasłem: „Dorośli dzieciom”. Próbki swych talentów dali zwycięzcy XXVI 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego, zorganizowanego 
przez Dom Kultury w Chwałowicach. W przesłuchaniach wzięło udział 
68 osób w trzech kategoriach wiekowych od 7 do 16 lat. Wśród najmłod-
szych najlepszą wokalistką okazała się Natalia Leniec z Tarnowskich Gór. 
W starszych kategoriach zwyciężyły: Alina Gwóźdź z Czerwionki–Lesz-
czyn, Martyna Kowalczyk z Jastrzębia–Zdroju oraz Martyna Wolsztyń-
ska z Knurowa. W tegorocznej edycji festiwalu rybniczanie nie odnieśli 
większych sukcesów, zaś wyjątkiem był Grzegorz Paprotny z SP nr 3, 
który wywalczył III miejsce. Z kolei Grand Prix festiwalu zdobył Mateusz 
Piecowski z Pieców, który już w poprzednich latach z powodzeniem 
startował w różnorodnych festiwalach muzycznych w regionie. 

Publiczność oklaskiwała również zwycięzców Rybnickiego Festiwalu 
Młodych Talentów im. Ireneusza Jeszka zorganizowanego przez 
Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch” oraz Państwową Szkołę 
Muzyczną. Dziewiąta edycja festiwalu zgromadziła kilkudziesięciu 
wokalistów, instrumentalistów i młodych kompozytorów z całego kraju. 
Pierwsze nagrody trafiły do rąk Aleksandra Miśkiewicza (Wrocław), 
Katarzyny Sobek (Rybnik) i Aleksandry Krzyżańskiej (Gniechowice). 
Wśród pozostałych laureatów znaleźli się również rybniczanie: Patrycja 
Szubert (II miejsce), Anna Skrobol (III miejsce) i Jagoda Klimek (III 
miejsce. Nie był to jej jedyny, ostatni sukces – na V Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek” zajęła I miejsce, podobnie 
jak w X Regionalnym Festiwalu Ekologicznym, gdzie zaśpiewała pio-
senkę pt. „Drzewo”). Grand Prix jury przyznało Chanelle Bednarczyk 
– uczennicy rybnickiej szkoły muzycznej, która oprócz statuetki dia-
mentowej rybki odebrała zaproszenie dla dwóch osób do odwiedzenia 
Eurodisneylandu i Parku Asterixa w Paryżu, ufundowane przez biuro 
podróży „Firo–Tour”. Wszyscy finaliści otrzymali statuetki złotych, 
srebrnych i brązowych rybek oraz dyplomy i nagrody rzeczowe.     

Oprócz festiwalowych atrakcji dzieci miały okazję podziwiać mi-
strzów break dance’u, wystąpiły również zespoły Studia Tańca TZR, 
bardzo spodobała się również interaktywna zabawa w „Bajkowy 
zwierzyniec”, prowadzona przez teatr Wit–Wit oraz, na zakończenie, 
koncert zespołu „Abba Family”. Dzieci, które złożyły odpowiednie 
kupony, mogły w wyniku losowaniu stać się szczęśliwymi posiadacza-
mi pluszaka, a nawet… roweru. Nagród i całej imprezy nie byłoby 
oczywiście bez sponsorów, w których pozyskiwaniu miał udział znany 
ze współorganizacji rybnickiego Dnia Dziecka pediatra z orzepowic-
kiego szpitala Grzegorz Góral. Wspólnie z prezydentem Adamem 
Fudalim, dyrektorem szpitala Tomaszem Zejerem oraz organizatorami 
z RCK podziękowali darczyńcom i życzyli dzieciom samych radosnych 
chwil nie tylko w dniu ich święta. 

Pierwszego roboczego dnia po niedzielnym święcie Urząd Miasta 
na zaproszenie prezydenta odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 32 
w Kamieniu. Ponad 30–osobowa grupa przedszkolaków zwiedziła 
archiwum, Wydział Spraw Obywatelskich, a z prezydentem spotkała 

W „Bajkowym zwierzyńcu...”

Chanelle Bednarczyk zdobyła Grand Prix i zaproszenie do Paryża.

Trampolina i dmuchańce były jednymi z atrakcji zabawy na Kampusie. 
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się w jego gabinecie, gdzie kilku najodważniejszych przymierzyło się do 
prezydenckiego fotela, wyrażając wolę, by w przyszłości w nim zasiąść na 
dłużej. Prezydent Fudali przeprowadził swoich gości tajnym przejściem 
do sali obrad Rady Miasta, gdzie dzieci wzięły udział w konkursie o Ryb-
niku, testując przy okazji system do głosowania, wykorzystywany przez 
rybnickich radnych. Przedszkolaki odpowiedziały bezbłędnie na pytania 
związane z bazyliką czy elektrownią „Rybnik”, a za priorytetową i bardzo 
pożądaną inwestycję uznały… aqua–park. Póki co, zadowoliły się słody-
czami, którymi poczęstował ich gospodarza miasta. Ale wśród gości był 
również przyszły przedszkolak, 2–letni wnuk prezydenta Mateusz, który 
wraz z żoną prezydenta Bogusławą, a swoją babcią pierwszy raz odwiedził 
dziadka w pracy…

Atrakcje z okazji Dnia Dziecka przygotowały też domy kultury w Nie-
dobczycach i Niewiadomiu. W parku im. H. Czempiela na maluchów 
czekały najróżniejsze gry, zabawy i konkursy z nagrodami oraz występy 
zespołów „Crescendo” i „VIP”, a także koncert Miejskiej Orkiestry Dętej 
„Rybnik” z towarzyszeniem „Małych majoretek” i formacji „Enigma”. 
Festynowa zabawa dla dzieci odbyła się również w „Parku pod lipami” 
w Niewiadomiu, a oprócz tradycyjnych zabaw i konkursów, tamtejsza 
placówka zorganizowała dla dzieci wyjazd na pływalnię „Nautica” 
w Gorzycach i wejście na wieżę widokową kopalni „Ignacy”. 

„Taaaaaaką” rybę mogli złowić młodzi amatorzy „moczenia kija” 
podczas zawodów wędkarskich, jakie 1 czerwca zorganizowała Sekcja 
Wędkarska Fundacji Elektrowni Rybnik. W rywalizacji wzięło 
udział 24 dzieci, a każdy z młodych wędkarzy otrzymał nagrody, które 
udało się pozyskać dzięki pomocy elektrowni „Rybnik”, Grzegorza 
Smołki, Franciszka Barakomskiego i Barbary Wieczorek. Sponsorom 
dziękował kierownik sekcji Mirosław Białowąs oraz dzieci, które w wy-
jątkowy sposób spędziły swoje święto, dodajmy przy pięknej słonecznej 
pogodzie. Czego chcieć więcej? Może pokazów straży pożarnej i prze-
jażdżek bryczką, tak jak w parku „Kozie Góry”, gdzie odbył się festyn 
dla dzieci. Czego tam nie było – zabawy z chustą i hula–hopem, skoki 
na skakance, strzały na bramkę i rzuty do kosza, konkursy rysunkowe 
i wokalne, loteria fantowa oraz układanie puzzli. Rywalizowano „na 
bańki mydlane” i w „misiowym” slalomie, oklaskiwano występy zespołu 
„Przygoda” i grupy tanecznej z Zespołu Szkół Budowlanych. A festy-
nową zabawę, jak co roku przygotowali członkowie Rady Dzielnicy 
Meksyk i sponsorzy…

Sporo atrakcji czekało też na uczestników imprezy zorganizowanej 
z okazji Dnia Dziecka na terenie Przedszkola nr 20 w Boguszowi-
cach–Osiedlu. Najmłodsi malowali swoje marzenia, grali w hokeja na 
trawie i próbowali sił w karaoke oraz na zuchowym torze przeszkód. 
A dorośli też chcieli poczuć się jak dzieci, dlatego wzięli udział w biegu 
„wojskowym” w masce przeciwgazowej i hełmie. Dziecięce świętowanie 
zorganizowało Stowarzyszenie Korzenie.pl oraz instruktorzy harcerscy 
wraz ze swoimi drużynami działającymi w Boguszowicach–Osiedlu, a na-
grody ufundowało też Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Stowarzyszenie Miłośników Ko-
tów Cat Club Rybnik zaprosiło wszystkie dzieci i ich rodziców do 
obejrzenia pokazu kocich piękności. W Szkole Podstawowej nr 11 na 
maluchów czekało mnóstwo atrakcji – oprócz możliwości wzięcia na 
ręce „mruczków” i pamiątkowych zdjęć z kotkiem, przygotowano też 
słodki upominek i konkurs rysunkowy z nagrodami, a dorośli mogli 
zrobić dzieciom wyjątkowy, choć nietani prezent i kupić futrzanego 
przyjaciela. Sprzedawano też książki na temat wychowania kotów 
i kocie opowieści do poduszki, z których dochód przeznaczony został 
na rybnickie schronisko. 

Na kolejne tak różnorodne atrakcje przyjdzie dzieciom poczekać 
kolejny rok…                                                                             r, d, (S) 

Dzieci i rodzice bawili się wspólnie na terenie P nr 20 w Boguszowicach–Osiedlu.

Podczas pokazu kotów dzieci miały okazję podziwiać wyjątkowe okazy...

Prezydent Adam Fudali (z wnuczkiem Mateuszem na ręku) zaprosił do swojego 
gabinetu przedszkolaków z Kamienia.

Jedną z konkurencji na festynie w Meksyku było „robienie baniek”.

!
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„Wesoła dziesiąteczka” – taką 
nazwę przybrało Przedszkole nr 10 
w dzielnicy Maroko–Nowiny. 

W przededniu „Dnia Dziecka” zorganizo-
wano tu festyn rodzinny, w trakcie którego 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn oraz 
przewodniczący zarządu dzielnicy Lech 
Kuźniak odsłonili tablicę pamiątkową 
z nową nazwą placówki. — „Wesoła dziesią-
teczka” to propozycja Rady Pedagogicznej, 
którą w głosowaniu pozytywnie przyjęły dzieci 
i rodzice — mówi dyrektor przedszkola 
Elżbieta Ciwis. 

Na uczestników festynu zorganizowanego 
w przedszkolnym ogrodzie czekało sporo 
atrakcji. Nie zabrakło występów dzieci oraz 
rodziców, którzy specjalnie na tę okazję przy-
gotowali bajkę muzyczną „Jaś i Małgosia”. 
Były też quizy muzyczne oraz pokazy tańca 

towarzyskiego w wykonaniu pary tanecznej 
z klubu „Nadir”. Przedszkolaki mogły wziąć 
udział w plenerze malarskim, spróbować 
swych sił w kole fortuny, zabawach inte-
gracyjnych oraz loterii fantowej, w której 
obok kuponów do sklepów ze zdrową żyw-
nością i wejściówek do „Figloraju”, można 
było wygrać smaczny tort z logo „Wesołej 
dziesiąteczki”. W kawiarence na głodnych 
i spragnionych czekały zimne i ciepłe napo-
je, domowe wypieki i przekąski, a wszyscy 
chętni mieli możliwość uczestniczenia 
w aukcji prac plastycznych przygotowanych 
przez najmłodszych. Rodzice najbardziej 
zaangażowani w życie przedszkola otrzymali 
specjalne podziękowania, a wszyscy uczestni-
cy festynu bawili się przy muzyce do późnego 
popołudnia.

(D)

Kto powinien czytać dzieciom książki? 
Doskonale sprawdzają się rodzice, ale 
z pewnością z lekturą nieźle poradzi sobie 
rodzeństwo, oczywiście babcia z dziadkiem, 
a nawet ciocia czy sąsiad. Warto też popro-
sić… posła, księdza, wiceprezydenta miasta, 
dyrektora szacownej instytucji, wiceprezesa 
sądu czy trenera koszykówki. Przecież „Cała 
Polska czyta dzieciom”…  

… czyta więc i Rybnik. I słusznie, gdyż na 
spotkaniu zorganizowanym przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką i Rybnickie Centrum 
Kultury, tylko kilkoro z ponad setki dzieci, przy-
znało, że rodzice czytają im 20 minut dziennie. 
A jak uświadamiała małym i dużym koordynator 
programowa Fundacji ABCXXI „Cała Polska 
Czyta Dzieciom” Karina Mucha, taka właśnie 
dawka wystarczy, by maluchy prawidłowo się 
rozwijały. Wiedzą o tym również bibliotekarze. 
— Kluczem do sukcesu jest dziś wiedza, a klu-
czem do wiedzy i sprawnego umysłu jest czytanie 
— mówi Małgorzata Kokot z PBW. Dlatego 
placówka zaangażowała się w kampanię „Cala 

Polska czyta dzieciom”. — Planujemy też wizyty 
w Domu Dziecka i rybnickim szpitalu, na oddziale 
dziecięcym — dodaje nauczyciel–bibliotekarz 
Katarzyna Gozdawa – Grajewska. O tym, że ini-
cjatywa jest godna pochwały mówił też dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli i Informacji Pedagogicznej WOM Roman 
Miruk – Mirski, a potwierdziły to dzieci z rybnic-
kich podstawówek nr 1, 5, 11 i 12, które dosko-
nale wiedzą dlaczego warto czytać: — Żeby dużo 
wiedzieć; by było wesoło; by nie robić błędów, żeby 
mieć fantazję i pomysły, by mile spędzać czas… Tak 
jak w dniu, w którym wierszyki czytały im osoby 
znane i lubiane. Wiceprezydent Rybnika Joanna 
Kryszczyszyn przedstawiła zagadkową przygodę 
Tymka i Szymka, szef wydziału oświaty Staro-
stwa Powiatowego w Rybniku Grzegorz Potysz 
perypetie żyrafy i jej kapelusza, a wicedyrektor 
RODNiIP WOM Adam Kapias, z prawdziwie 

a k t o r s k i m 
z a c i ę c i e m 
wyrecytował 
f r a g m e n t 
„Pani Twar-
dowskiej” . 
W i e r s z e 
z morałami 
czytal i  też 
ksiądz Arka-
diusz Sitko, 
wiceprezes 
Sądu Rejo-

nowego w Rybniku Andrzej Gozdawa – Grajew-
ski i trener koszykarek Mirosław Orczyk, który 
zachęcał też dzieci i dorosłych, by 20 minut dzien-
nie poświęcały również na ćwiczenia sportowe. 
Wśród czytających był też poseł Marek Krząkała, 
który apelował do dzieci, by nie niszczyły książek, 
bo mogą one służyć innym. 

Potwierdziła to akcja tworzenia biblioteki dla 
pacjentów rybnickiego szpitala. W jej ramach  
udało się zebrać 5348 książek – kryminałów, 
lektur szkolnych, publikacji ilustrowanych 
i religijnych, popularnych „Harlequinów”, 
encyklopedii i książeczek dla dzieci. Jak mówił 
M. Krząkała, akcję wsparli nie tylko mieszkańcy, 
ale i rybnickie szkoły, które rywalizowały o sprzęt 
komputerowy. Drukarkę zdobyła podstawówka 
z Boguszowic Osiedla, a laptopa z oprogramo-
waniem i „gadżetami” – Szkoła Podstawowa 
nr 11, której przedstawiciele wysłuchali również 
kolejnych wierszy w wykonaniu dyrektora RCK 
Adama Świerczyny oraz dziennikarek Beaty 
Mońki i Moniki Sokołowskiej. W sali TZR, 
gdzie odbyło się czytelnicze spotkanie, zapre-
zentowano też ranking najpopularniejszych dzie-
cięcych książek na czele z „Harrym Potterem”, 
ale i tych, w których przed laty zaczytywali się 
dorośli dziś uczestnicy spotkania, jak „Akademia 
Pana Kleksa”, „Pan Samochodzik”, czy „Sta-
wiam na Tolka Banana”. Ulubione książki mogą 
się zmieniać, oby pasja czytania pozostawała 
niezmienna…

(S)

Poczytaj mi… panie pośle  

„I była dzień podziennie pora, gdy tatko czytywał swoim 
„wsłuchiwatkom” – tym razem w roli „tatki” Adam Kapias 
i jego „Pani Twardowska”.                                  Zdj: s. 

Poczytaj mi… panie poś panie poś panie po le  śle  ś
Tuż po uroczystości odsłonięcia tablicy z udziałem wiceprezydent 
Joanny Kryszczyszyn, przedszkolaki odśpiewały hymn „Wesołej 
Dziesiąteczki”.             Zdj.: Wydz. Promocji i Informacji UM



„Zakręcone ekologicznie” przedszkolaki z P nr 41 zebrały najwięcej opakowań 
szklanych.                                                                                                    Zdjęcia: s.  

— Rośliny zbieraliśmy w różnych częściach miasta — mówili młodzi ludzie 
zaangażowani w „Kaskadę” o nowej inicjatywie stworzenia „Zielnika Rybnickiego”.
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W trakcie VII już edycji imprezy zapla-
nowano szereg przedsięwzięć – referaty po-
pularno–naukowe, wystąpienia promują-
ce działalność gospodarczą firm w zakresie 
energetyki i ochrony środowiska, warsztaty 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
w Żorach oraz wyjazdy do rezerwatu „Łężczok” 
i skansenu górniczego „Królowa Luiza”, a także 
recital zespołu „Przygoda” i wystawę „Oblicza 
Ziemi”. A czterodniowe obchody rozpoczęły 
się mszą świętą i uroczystym posadzeniem dębu 
Jana Pawła II przed rybnicką bazyliką (więcej 
w poprzednim numerze). Odbyła się również ak-
cja zbierania zużytych baterii i tonerów. W myśl 
zasady „coś za coś”, pozbywając się niebez-
piecznych „odpadów”, rybniczanie mieli możli-
wość otrzymania w zamian… drzewek iglastych 
i liściastych. Mieszkańcy odpowiedzieli na pro-
pozycję i dostarczyli aż 14 850 zużytych bate-
rii i 483 tonerów. 5 osób wylosowało sadzonki 
dębów benedyktyńskich, wyhodowanych z na-
sion poświęconych przez papieża Benedykta 
XVI. — Cieszę się ogromnie — mówi jeden ze 
szczęśliwców Alojzy Szwachuła z Niewiadomia, 

który  otrzy-
mał również 
22 sadzonki 
sosny. — Od-
dałem 224 ba-
terie, od naj-
mniejszej, ta-
kiej do zegarka, 
a zbierałem je 
przez kilka lat. 
A. Szwachuła 
(na zdj.) ode-
brał sadzonkę 
dębu benedyk-
tyńskiego na 
Rynku, pod-
czas Dni Ryb-
nika. 

Organizatorów Dni Ziemi… – Politechnikę 
Śląską CKI, UM, Fundację „Ekoterm Silesia”, 
rybnickie Nadleśnictwo i in. – szczególnie cie-
szy zaangażowanie ekologiczne młodych ludzi, 
co podkreślał również wiceprezydent Rybnika 
Michał Śmigielski, który wziął udział w uro-
czystym podsumowaniu VI już edycji progra-
mu „Kaskada”. Projekt skierowany jest do 
uczniów rybnickich gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych i polega na ocenie stanu środo-
wiska naturalnego w Rybniku w zakresie czy-
stości wód powierzchniowych oraz powietrza. 
Kilkuosobowe grupy młodzieży pod opieką na-
uczycieli, wykonują szereg zadań w wyznaczo-
nych częściach miasta, a dzięki ich pracy po-
wstaje mapa stanu środowiska. Po raz pierwszy 
w tym roku młodzież przystąpiła też do tworze-
nia „Zielnika Rybnickiego”. — Rośliny zbie-
raliśmy w różnych częściach miasta — mówili 
młodzi ludzie zaangażowani w „Kaskadę”. — 
Potem je suszyliśmy, a następnie przyklejaliśmy 
na szary papier i opisywaliśmy. Również po łaci-
nie. Zrodził się też pomysł, by rośliny nazywać 
w śląskiej gwarze, dzięki czemu każdy dowie się 
czym są „bolioczka”, „józefleluje” czy „gynsi-
pympki”. Młodzież unikała zbierania okazów 
rzadko występujących i chronionych, a efekty 
ich pracy będzie można podziwiać również w in-
ternecie, gdyż planuje się udostępnienie części 
zbiorów w formie elektronicznej, na stronach 
UM Rybnika. Poczynania młodych ludzi wspie-
rają wydziały ekologii i edukacji rybnickiego 
magistratu, a część środków na projekt pocho-
dzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
A jak mówi koordynator „Kaskady” Marek 
Kaczmarzyk, w ramach pracy nad programem 
młodzież może nie tylko wiele się nauczyć, ale 
i nieźle bawić. Podobnie jak rybniccy przed-
szkolacy, którzy głównie w taki sposób dowia-
dują się o tym, jak dbać o swoje środowisko. 
Od dwóch lat uczą się o odzyskiwaniu odpa-
dów, które zamiast na składowiska winny być 

wtórnie przerabiane, a pomagają im w tym fir-
my „EKO” i „SEGO” – organizatorzy ekon-
kursu zbiórki surowców wtórnych w szko-
łach i przedszkolach na terenie Rybnika. 
II edycję podsumowano w trakcie Dni Zie-
mi…, a najlepszym placówkom wręczono na-
grody. Rywalizacja toczyła się od listopada do 
30 kwietnia, a w jej trakcie ponad 2400 rybnic-
kich przedszkolaków i gimnazjalistów zebra-
ło ponad 4,7 ton plastikowych butelek i pra-
wie 4 tony opakowań szklanych. Chęć udziału 
w ekonkursie zgłosiło jednak mniej placówek 
niż w roku ubiegłym, bo tylko 11. Najwięcej było 
przedszkoli, które mogą pochwalić się najwięk-
szą skutecznością – w zbiórce butelek plastiko-
wych zwyciężyła placówka z Zespołu Szkolno–
–Przedszkolnego nr 4, a podopieczni Przed-
szkola nr 41 okazali się najlepsi w zbiórce opa-
kowań szklanych. „Zakręcone ekologicznie” ma-
luchy z Nowin, jak powiedziała o nich Agniesz-
ka Kozera z firmy SEGO, w nagrodę otrzyma-
ły lupy... „Przydomek”, jaki nadano dzieciom 
z placówki na Nowinach, nie był na wyrost, bo-
wiem Przedszkole nr 41 udanie wystąpiło rów-
nież w innej proekologicznej rywalizacji. Po 
raz drugi z rzędu rybnicka placówka, jako je-
dyny reprezentant miasta, znalazła się w gro-
nie laureatów V edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu pt. „Program ekozespołów w mojej 
szkole/przedszkolu”, zorganizowanego przez 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”. 
W konkursie wzięło udział 50 placówek 
z całego województwa, w tym 186 nauczy-
cieli i wychowawców oraz 1800 przedszkola-
ków i uczniów, a wśród wielu proekologicz-
nych działań podejmowanych przez młodych 
ludzi była też zbiórka surowców do wtórne-
go wykorzystania. Koordynator konkursu, 
konsultant RODNiIP „WOM” Anna Ogrod-
nik zwraca uwagę na ogromne zaangażowa-
nie nauczycieli, uczniów i przedszkolaków 
w promocję ekologicznego stylu życia. Konkurs 
(www.gappolska.org) podsumowano w trakcie 
konferencji „Szkoła jako ośrodek zrównowa-
żonego rozwoju czyli o ekologicznym sukcesie 
szkoły”. Oby w efekcie był to nie tylko szkolny, 
ale przede wszystkim nasz wspólny, ekologiczny 
sukces…                                                       (S)

Nie pytaj co Ziemia może zrobić dla ciebie, lecz co ty możesz zrobić dla niej – ta 
myśl przyświeca organizatorom Dni Ziemi, Wody i Powietrza, którzy starają się 
uwrażliwić małych i dużych na zagadnienia szeroko pojętej ekologii. I tak od lat…
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2500 prac dzieci i młodzieży z 24 krajów 
świata, w tym z dalekiej Brazylii, Filipin, In-
donezji, Korei czy USA, których zainspiro-
wała twórczość i życie Amadeo Modiglianie-
go, nadesłano na Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny „Wielcy znani i nieznani”.

— Artystyczne widzenie świata, wyjątkowa wraż-
liwość, szczególna fantazja i talent są niezależne 
od miejsca na ziemi, wieku, koloru skóry czy reli-
gii. Sztuka staje się naturalnym językiem wszyst-
kich małoletnich artystów — mówi koordynator 
i pomysłodawczyni konkursu Aldona Kaczmar-
czyk–Kołucka z Młodzieżowego Domu Kultury. 

Placówka już po raz ósmy zorganizowała kon-
kurs, który podsumowano w Rybnickim Centrum 
Kultury, gdzie otwarto również wystawę prac. 
A wiceprezydent miasta Joanna Kryszczyszyn, 
Ewa Bujdo z Kuratorium Oświaty, Barba-
ra Zielińska z MDK oraz poseł Grzegorz 
Janik, wręczyli laureatom nagrody i dyplo-
my. Pomysłowe prace jak zwykle oceniała 
dziecięco – młodzieżowa komisja plastyczna 
z pracowni „Creatio”, a wśród laureatów 

znaleźli  się również 
przedstawiciele naszego 
miasta – reprezentantki 
OPP „Przygoda” – Anna 
Kiszka, Natalia Frydrych, 
Maria Wolna, Elżbie-
ta Chmielarz i Klaudia 
Żymełka (opiekunki 

– Katarzyna Michalik–Kiszka, Krystyna 
Komorowska i Krystyna Kapusta) oraz Bo-
gna Paskura, Alicja Murańska i Katarzyna 
Goławska z MDK (op. Ewa Tomas–Modlich), 
a także Anna Jura z RCK (op. Sabina Pieczka). 
— Młodzi ludzie musieli najpierw poznać twór-
czość artysty, jego życie i epokę, w której tworzył, 
by dopiero potem poszukać inspiracji do swoich 
prac — mówiła A. Kaczmarczyk–Kołucka 
o zaangażowaniu uczestników, a słów uznania 
dla młodych – zdolnych nie krył też poseł 
G. Janik, który pomógł w wydaniu okoliczno-
ściowego folderu: — Gratuluję młodym artystom 
ciekawych pomysłów, przepięknych prac i bogatej 
wyobraźni — mówił. A honorowy patronat nad 
konkursem objął prezydent Adam Fudali. 

Dotychczas bohaterami „Wielkich znanych 
i nieznanych” byli Michał Anioł, Leonardo da 
Vinci, Claude Monet, Frida Kahlo, Gustaw 
Klimt, Rembrandt, Toulouse–Lautrec oraz Ama-
deo Modigliani. Jaki kolejny twórca zainspiruje 
młodych artystów z całego świata?

(S)

„Myślę, tworzę i czuję, że żyję…” – 
brzmiało motto IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Gazetek Placówek Szkolnictwa 
Specjalnego „Nasza gazetka”, który 
podsumowano w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 

40 jurorów oceniło aż 190 gazetek redago-
wanych w miastach całej Polski. Już same ty-
tuły zachęcały do lektury: „Donosiciel”, „Ar-
kusz”, „Pismaczek”, „Czy Wiesz” i wiele innych 
czasopism, nadesłali przedstawiciele 96 placó-
wek zajmujących się na co dzień edukacją dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną, niedosły-
szących i głuchych, niewidzących i słabo widzą-
cych, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburze-
niami zachowania, autyzmem… To już czwar-
ta edycja konkursu, a tegoroczna potwierdzi-
ła, że młodzi ludzie coraz aktywniej włączają się 
w redagowanie swoich gazetek. A jurorzy, któ-
rzy oceniając pisemka kierowali się dostosowa-
niem treści i formy do niepełnosprawności ad-
resatów, I miejsce przyznali gazetce „Bez Igieł” 
z Jastrzębia Zdroju, II – „Kleksowi” z Tychów, 
a III – pisemku „Nasza Szkoła Jest Wesoła” 
z Warszawy. Laureaci otrzymali sprzęt kom-
puterowy – nagrody jak najbardziej przydat-
ne w dziennikarskiej profesji. Jurorzy przyzna-

li też wiele wyróżnień, w tym indywidualnych, 
a nagroda specjalna trafiła do Zespołu Szkół 
Specjalnych we Wrześni za propagowanie cza-
sopiśmiennictwa wśród dzieci i młodzieży. Oka-
zuje się, że w tej placówce działają aż 4 redak-
cje (!), których gazetki nie konkurują z sobą 
w zakresie podejmowanej tematyki. Widać mają 
o czym pisać, bo „tworząc czują, że żyją”, jak mó-
wiło motto imprezy, do którego nawiązał też je-
den z gości uroczystego podsumowania konkursu, 
poseł Grzegorz Janik. Wśród zaproszonych zna-
leźli się też przedstawiciele miasta, wydziału edu-
kacji oraz wielu ośrodków i placówek szkolnictwa 

specjalnego, wspól-
nie z podopiecznymi, 
którzy po raz kolejny 
udowodnili, że nie tyl-
ko dobrze radzą sobie 
w dziennikarskim 
światku, ale też tań-
czą, grają i śpiewają. 

IV Ogólnopolski Konkurs Gazetek Placówek 
Szkolnictwa Specjalnego zorganizowali wspól-
nie: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, 
PiMBP, SOS–W w Tychach i Kolegium Nauczy-
cielskie Pedagogiki Specjalnej w Gliwicach. Dy-
rektor SOS–W w Rybniku Halina Lach–Opal-
kowska dziękowała uczestnikom oraz opiekunom 
i nauczycielom za to, że stwarzają młodym ludziom 
okazję do angażowania się i ujawniania swoich ta-
lentów. Potwierdziła to również Anna Dymna, pi-
sząc w liście do uczestników rybnickiego spotkania 
„… z wami można zmieniać świat”.

(S) 

Publiczność oklaskiwa-
ła nie tylko najlepszych 
dziennikarzy…
… ale również ich rozśpie-
wanych i roztańczonych 
kolegów.

Zdjęcia: s.

Wystawa prac nadesłanych 
na Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny „Wielcy znani 
i nieznani” w Rybnickim 
Centrum Kultury.      Zdj.: s

Poznali księcia Montparnasse’u
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 Uroczysty apel podsumowujący działania eko-
logiczne tej szkoły oraz konkurs na projekt znacz-
ka pocztowego pod hasłem „Piękny jest ten świat”, 
był wspólną inicjatywą klas o specjalności technik 

architektury 
krajobrazu 
oraz technik 
usług pocz-
towych i te-
lekomunika-
cyjnej, a także 
nauczycieli 
przedmiotów 
zawodowych 
–  J o l a n t y 
Sterko–Do-
roń (opiekun-
ki laureatów 
z ZSP nr 1), 
Marcina Kaz-
ka i Sławomi-
ra Bernata. 

Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele fundatorów nagród dla zwy-
cięzców – Poczty Polskiej i Polskiego Związku 
Filatelistów, a także Klubu Miłośników Kwiatów 
– instytucji będących również honorowymi patro-
nami konkursu. W ukwieconej sali organizatorzy 
przypomnieli nie tylko cel święta czyli promocję 
ochrony przyrody i środowiska, ale przybliżyli tak-
że ów niepozorny niebieski (najczęściej) kwiatek, 
będący jego symbolem. Gość z rybnickiego Klubu 
Miłośników Kwiatów przedstawił natomiast in-
teresującą prelekcję o hodowanych przez siebie 
kaktusach i sukulentach.

Na konkurs mający uwrażliwić młodych ludzi 
na piękno otaczającego nas świata zgłoszono 75 
prac, w tym 14 ze szkół gimnazjalnych i 61 ze 
szkół ponadgimnazjalnych. Wykonane różnymi 
technikami prace plastyczne zaprezentowały 
bogaty świat flory i fauny oraz symbole ochrony 
przyrody i działań proekologicznych. Oceny prac 
dokonało jury, w którego skład weszli dyrektor 
rybnickiego oddziału Poczty Polskiej Elżbieta 

Staroń, prezes oddziału Polskiego Związku 
Filatelistów w Rybniku Alojzy Waler, prezes 
Rybnickiego Klubu Miłośników Kwiatów Piotr 
Wistuba oraz nauczyciele ZSP nr 1 Irena Gucwa, 
Lidia Moskal i Grzegorz Skiba.

W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze 
miejsce otrzymała Monika Karkoszka z G nr 2 
w Świerklanach, drugie – Natalia Trybuś z tej samej 
szkoły (op. Mariola Skrobol), zaś trzecie – Monika 
Dziuryk z Gimnazjum nr 5 w Żorach (op. Gabriela 
Panek). W kategorii szkół ponadgimzajalnych 
zwyciężył Remigiusz Rąpała z Zespołu Szkół 
Społecznych w Żorach (op. Katarzyna Piecha), 
zaś dwa kolejne miejsca przypadły przedstawiciel-
kom gospodarzy: absolwentce ZSP nr 1 Magdzie 
Janowskiej oraz uczennicy Angelice Kogut.

Wyróżnienia przyznano Marcinowi Dąbrow-
skiemu z Gimnazjum nr 13 w Jastrzębiu oraz 
dwom uczennicom ZSP nr 1 – Sarze Nazaruk 
i Iwonie Gierczyk.

(r)

Kochajmy niezapominajki!

Dzień 15 maja, zwany również „zimną Zośką”, radiowa „Jedynka” 
ogłosiła Świętem Polskiej Niezapominajki. Autorem akcji promującej 
działania  proekologiczne i piękno polskiej przyrody jest redaktor 
Eko–Radia Andrzej Zalewski, stojący od lat na straży naszego 
bezpieczeństwa eko–bio–meteorologicznego. Do obchodów święta włączyło 
się wiele placówek oświatowych w całej Polsce, w tym Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 w Boguszowicach.  

Zwycięska praca Remka Rąpały.

Było jak w prawdziwym salonie – fryzura 
wieczorowa, cięcie męskie i damskie, na-
wijanie wałków i fale wyciskane na mokro. 
A wszystko to … w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych nr 2 w Niedobczycach, gdzie kształ-
cą się przyszli technicy usług fryzjerskich. Tacy 
jak Aleksandra Rygiel, która uczy się dopiero 
od 9 miesięcy, ale ma już stałego klienta, zado-
wolonego z wykonywanych przez nią fryzur.     

— Siostra często mnie obcina — mówi Łukasz, 
który nie obawia się, że Ola sobie nie poradzi, 
więc często pracuje jako jej … model. Miewał już 
na głowie „irokeza”, ale tym razem Ola wymyśliła 
coś innego, w sam raz na upalne lato – będzie więc 
krótko. — Podczas egzaminu sprawdzającego, 
mieliśmy do wyboru obcięcie damskie lub męskie, 
na które się zdecydowałam, choć jest uznawane 
za trudniejsze. Jednak strzyżenie męskie idzie mi 
bardzo szybko — mówi Ola Rygiel, która wiąże 
z tym zawodem swoją przyszłość. Dlatego wybrała 
Technikum nr 5, kierunek technik usług fryzjer-
skich, które działa od września ub. w ZSP nr 2 
w Niedobczycach. Jak mówi dyrektor placówki 
Dorota Wałach, w dwóch klasach technikum uczy 
się 60 absolwentów gimnazjów z całego regionu, 
również chłopcy. Uczniowie mają do dyspozycji 
salę dydaktyczną i dwie w pełni wyposażone pra-
cownie fryzjerskie na 17 stanowisk. 

Technikum jest przepustką do dalszego kształ-
cenia się na studiach, przygotowuje do nauki 

przedmiotów zawodowych w szkołach 
zawodowych i do pracy w firmach fryzjer-
skich czy kosmetycznych, ale nie tylko. 
— Program nauczania przewiduje kształ-
cenie osób, które w przyszłości mają zająć 
się głównie teoretyczną stroną fryzjerstwa. 
Kładziemy zatem nacisk na rozwój umie-
jętności przestrzennych i manualnych oraz 
projektowania i odwzorowywania fryzur 
— mówi nauczycielka Beata Olszewska. 
W szkolnych pracowniach młodzież 
spędza 5 godzin lekcyjnych, a technikum 
stara się walczyć z opinią, że nie jest 
w stanie dobrze przygotować do zawodu. — Minu-
sem zajęć w naszym technikum jest brak kontaktów 
interpersonalnych z klientem, ale plusem jest to, że 
uczeń w komfortowych warunkach może do woli 
ćwiczyć i zapytać o wszystko nauczyciela — mówi 
B. Olszewska. — Pierwszy rok nauki o niczym jesz-
cze nie przesądza. Podobnie uważa mistrz fryzjerski 
Sylwia Durczok, która oceniała, ale i pomagała 
prawie 60 uczniom klas pierwszych w trakcie ich 
egzaminu sprawdzającego. To eksperymentalne 
przedsięwzięcie będzie powtarzane co roku: 
— Technika mają w naszej szkole krótką tradycję 
— wyjaśnia dyrektor Dorota Wałach. — Ale mamy 
świadomość, że naszych uczniów czekają egzaminy 

dyplomowe, przeprowadzane przez zewnętrznych 
egzaminatorów, więc już od początku próbujemy ich 
przygotowywać… Z czasem poprzeczka będzie rosła 
i będziemy sprawdzać ich umiejętności praktyczne 
oraz wiedzę, także z zakresu przedsiębiorczości czy 
pedagogiki podstaw działalności usługowej. Rośnie 
zainteresowanie szkołą – we wrześniu planuje się 
otwarcie dwóch kolejnych klas, a dyrektor ZSP nr 2 
zaprasza również do 2–letniej Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych, która kształcić będzie w zawodzie 
technik usług kosmetycznych. W ten sposób już 
niedługo w niedobczyckiej szkole można będzie 
poczuć się nie tylko jak w salonie fryzjerskim, 
ale i kosmetycznym…                                         (S)

Fryzjerskie (za)cięcie

Przyszli technicy usług fryzjerskich podczas pierwszego egzaminu 
sprawdzającego ich umiejętności.                                       Zdj.: s.

Laureaci, patroni i organizatorzy konkursu.                                   Zdj.: r

Kochajmy niezapominajki!
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W Ochojcu po naszymu
Lotali z jajcym, kulali felgi, sadziyli zimioki i tyrali za szma-

cianką, a wszystko to w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3, 
gdzie odbył się turniej gier i zabaw śląskich. 

W rywalizacji wzięli udział uczniowie zespołów szkolno – przed-
szkolnych nr 1, 2, 3, 4 i rybnickiej „Szkoły Życia”. Zawodnicy musieli 
również wykazać się znajomością gwary, a uczestników dopingowano 
oczywiście „po Śląsku”. Zwyciężył Zespół Szkolno–Przedszkolny 
nr 1, a turniejowej rywalizacji przyglądali się zaproszeni goście – przed-
stawiciele Wydziału Edukacji, Rady Dzielnicy, OSP, Rady Rodziców 
i dyrekcji szkoły. Swoje trofea prezentował też indywidualny żużlowy 
mistrz polski juniorów Kamil Cieślar, a każdy z uczniów mógł choć 
przez chwilę dosiąść jego maszynę. Organizatorki imprezy – Mirosława 
Grajner, Alina Gamoń, Lidia Węgrzyk–Łanowa i Beata Kras – pomyślały 
także o przedszkolakach, dla których przygotowano konkurs plastyczny 
pod hasłem „Jak to piyrwej się bawiono”. Patronat nad turniejem objął 
prezydent Adam Fudali.

Śląskie korzenie…
Uczniowie klas od IV do VI szkół podstawowych z Chorzowa, 

Czernicy, Gliwic, Jastrzębia, Radlina, Świerklan i Żor wzięli udział 
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty 
Ziemio Rodzima…”, a zwyciężyła rybniczanka...

… Klaudia Nieszporek 
ze Szkoły Podstawowej nr 
24, przed Markiem Zie-
lonką ze Szkoły Podsta-
wowej nr 34 w Rybniku 
i reprezentantką placówki 
w Książenicach – Agniesz-
ką Wójcik. Uczestnicy 
konkursu musieli roz-
wiązać test autorstwa 
Kazimiery Drewniok, 
w którym wykazali się 
znajomością struktury 

Urzędu Miasta, rodzimej fauny i flory, śląskich patronów, a także tu-
rystyki, gwary, strojów regionalnych czy słów popularnej „Karolinki”. 
Konkurs odbył się w murach SP nr 18, gdzie na uczestników czekały 
też inne atrakcje – występ zespołu wokalnego „Adagio”, warsztaty 
„Strachy po Śląsku…”, które poprowadził Bogdan Dzierżawa, a także 
spotkanie z K. Drewniok, no i te nagrody…  

Konkurs pod honorowym patronatem marszałka województwa 
Bogusława Śmigielskiego i prezydenta Adama Fudalego zorganizowały 
Szkoła Podstawowa nr 18, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” i Stowarzyszenie Korzenie.pl. 
Ale konkurs nie odbyłby się bez udziału wielu sponsorów, a śląskiej 
rywalizacji przyglądało się wielu gości, w tym poseł Henryk Siedlaczek. 
Widać wielu z nas zależy na tym, by młodzi ludzie wyrastali w szacunku 
dla wartości i tradycji. I to się chwali!

Dzielnicowe bery i godki…
W Domu Kultury w Niewiadomiu odbył się X Jubileuszowy 

Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu po śląsku – bery, bojki, 
godki” z udziałem 54 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
z całego regionu.

Jurorzy Bogdan Dzierżawa, Aleksandra Matuszczyk–Kotulska i Lu-
cyna Szłapka zwracali uwagę na poprawność gwarową, interpretację 
tekstu, dobór gawędy, a nawet na strój i aktorskie zacięcie uczestników. 
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężali Alicja Wystub, 
Barbara Galwas i Aleksandra Gierszewska, a laureatki oprócz książek 
i nagród multimedialnych otrzymały statuetki „Ignasia” wykonane przez 
rzeźbiarza Zbigniewa Murę. Najlepsi wzięli też udział w radiowym pro-

gramie „Śląska Biesiada”, zwiedzili zabytkową kopalnię „Ignacy” i wieżę 
ciśnień, wystąpili podczas „Święta Pary” i obchodów Dni Miasta. 

W ramach konkursu „W Niewiadomiu po śląsku …” zorganizowany 
został również jarmark śląski, na którym znalazły się stoiska z rękodzie-
łem ludowym i książkami, a kulinarne smakołyki przygotowały członkinie 
kół gospodyń wiejskich z Ligoty, Jejkowic, Gaszowic i Pstrążnej. Wstą-
piły też m.in. „Rojanki”, zespół śpiewaczy z Pstrążnej oraz regionalny 
zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej w Jejkowicach. Jak na Śląsku, 
to po śląsku… 

Nie tylko po angielsku
Członkowie Koła Języka Esperanto „Verda Arbeto” ze Szkoły 

Podstawowej nr 34 odwiedzili niemiecki Herzberg, gdzie dosko-
nalili swoje językowe umiejętności. 

A mogli to robić niemal na każdym kroku, gdyż zabytki Herzbergu 
można zwiedzać korzystając z informacji w języku esperanto, umiesz-
czonych na tablicach w wielu punktach miasta. Nawet burmistrz 
posługuje się tym językiem, a w restauracji można nie tylko poprosić 
o menu w języku esperanto, ale i zjeść potrawę „Esperanto salaton”. 
W czasie pięciodniowego pobytu rybniczanie spotkali się z burmistrzem 
oraz uczniami dwóch szkół podstawowych, którzy również uczą się 
tego języka i wzięli udział w wieczorze międzykulturowym, a także 
przygotowali esperancką wersję śląskiej piosenki „Szła dzieweczka”. 
— Dzieci przekonały się, jak łatwo można porozumieć się, kiedy przy jednym 
stole siedzą osoby z różnych stron świata, dla których jedynym wspólnym 
językiem jest esperanto — wyjaśnia Teresa Konsek z SP nr 34. 

Spartakiada ratownicza
W połowie maja odbyła się VII Spartakiada Ratownicza zorga-

nizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnow-
cu, w której „na podium” znaleźli się rybniczanie…

Uczniowie wydziału „Ratownik medyczny” Szkoły Policealnej Woje-
wództwa Śląskiego w Rybniku  (dawny „Medyk”) zajęli wysokie, trzecie 
miejsce. W imprezie wzięło udział 17 drużyn z całej Polski, a zawodnicy 
musieli rozwiązać test wiado-
mości oraz wykonać zabiegi 
ratownicze w czterech sy-
mulowanych zadaniach prak-
tycznych. Reprezentantami 
drużyny rybnickiej byli: Bar-
bara Cegielska, Dawid Frani-
czek, Łukasz Kustra, Bartosz 
Śmietana, a opiekunem była 
Agnieszka Ostrowska (na 
zdj.). Gratulujemy!

Rywalizowali po francusku    
II edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyła się w Zespole Szkół 
Mechaniczno–Elektrycznych. 

W tym roku do etapu pisemnego zgłosiło się 22 uczniów z ZSE–U, 
ZST, I LO, ZSP nr 3 oraz ZSM–E, a w części ustnej uczestnicy przy-
gotowywali prezentację na temat pracy, czasu wolnego, rodziny, 
polityki, nowoczesnych technologii i in. A wszechstronność ujęcia 
tematu, poprawność i bogactwo językowe, oceniali jurorzy – Jolanta 
Kula, Anna Kula, Anna Malinowska, Małgorzata Wołowiec i Barbara 
Dyrda. Zwyciężczynią konkursu została Agnieszka Siwek z I Liceum 
Ogólnokształcącego, II miejsce zajęła jej szkolna koleżanka Michalina 
Ożga, a III – Anna Oraczewska z ZSE–U. Laureatki otrzymały nagrody, 
które wręczył im dyrektor ZSM–E Marek Holona, a ufundowali Rada 
Rodziców ZSM–E oraz wydawnictwa „Nowela” i PWN. Konkurs zor-
ganizowały M. Wołowiec i B. Dyrda, pod patronatem Alliance Française 
przy współpracy z Elżbietą Paniczek.
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Zabawa z patronem 
Jak co roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 świętowała 

„Dzień patrona” Janusza Korczaka. A wśród uczestników nie 
zabrakło też mieszkańców dzielnicy i rodziców dzieci, gdyż impreza 
miała charakter zabawy festynowej z mnóstwem atrakcji – występami 
uczniów, rodzinnym konkursem sportowym, loterią fantową, małym 
co nieco i malowaniem buziek. Ale szkolne świętowanie rozpoczęło się 
od części oficjalnej – złożenia kwiatów pod portretem Janusza Korcza-
ka, wręczenia dyplomów najlepszym uczniom i „orderów uśmiechu” 
nauczycielom oraz nagród laureatom okolicznościowych konkursów. 
Oj działo się, działo… 

„Dwójka” w Słowenii
Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 gościli z wizytą 

w Słowenii, a okazją było podsumowanie dotychczasowych efek-
tów i określenie szczegółów dalszej współpracy nad projektem 
przygotowanym w ramach programu Socrates Comenius. 

Rybnicka podstawówka realizuje projekt od 2006 r., a w Słowenii 
oprócz delegacji z SP nr 2, przebywali też nauczyciele z pozostałych 
szkół partnerskich – z Włoch oraz Anglii, i po raz kolejny okazało się, 
że język obcy nie dzieli, a łączy... W trakcie pobytu omówiono dotych-
czasowe efekty współpracy, ustalono też terminy dalszych spotkań 
i rozmawiano nad usprawnieniem wymiany korespondencji pomię-
dzy uczniami szkół partnerskich. Wszyscy zaangażowani w projekt 
z niecierpliwością czekają na owoce dalszej współpracy, już w nowym 
roku szkolnym…

Z Socratesem o książce
Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 2 w Rybniku gościł dzieci i na-

uczycieli z kilku europejskich państw, uczestników realizowanego 
od trzech lat projektu w ramach programu Sokrates Comenius. 

Gra w piłkę z Włochami była główną, 
ale nie jedyną atrakcją roboczej wizyty 
dotyczącej projektu „Książka – zapomniany 
wynalazek”, w którym obok rybnickiej pla-
cówki biorą udział nauczyciele i uczniowie 
z Włoch, Słowacji, Rumunii i Turcji. Projekt 
zaowocował poznaniem europejskiej li-
teratury dziecięcej, wspólnym wydaniem 
książeczki na temat narodowych legend 
i kalendarza z pracami plastycznymi uczniów. 
Wykonano też albumy, film i prezentacje 
multimedialne oraz przeprowadzono ba-
dania nad dostępnością książek w krajach 
partnerskich. Jak oceniają Katarzyna Rożyk 
i Aleksandra Kucharczak, dzieci odkryły, 

że czytanie może być przyjemnością, a książka to cudowny wynalazek. 
Projekt podsumowano podczas spotkania szkół partnerskich w ZSz–P 
w Rybniku, w trakcie którego odbyły się warsztaty ekologiczne, uczono 
się malowania techniką „ebru”, goście zwiedzili zabytkową kopalnię soli 
w Wieliczce i Kraków oraz wspięli się na wieżę widokową Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy”. No i czytali… 

Tureckie wojaże
Otrzymali wyklejaną z kawałków papieru polską flagę, po-

dziwiali taniec kurdyjski i rzeźby na górze Nemrut, uczyli się 
języka tureckiego i odwiedzili meczet. Słowem – pochłaniali 
zapach orientu… 

A wszystko to w Turcji podczas spotkania w ramach międzynarodo-
wego projektu Socrates Comenius „Jedno słońce – jedna wspólnota”, 
który realizuje Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 4 (więcej w poprzednim 
numerze). W trakcie pobytu w Turcji nie tylko omawiano dalsze etapy 
realizacji projektu, ale i zwiedzano. A z obserwacji poczynionych przez 

rybnickich nauczycieli wynika, że najsłabszą stroną tamtejszej oświaty 
jest brak materiałów do nauczania i odnawiania klas oraz niskie pensje 
pedagogów, a najmocniejszą – duża liczba dzieci z ogromnym zapałem 
do pracy. Nauczyciel ZSz–P nr 4 Piotr Paszenda, uczestnik wyprawy 
do Turcji, jest przekonany, że unijny program Socrates Comenius 
spełnia swoje zadanie: — Pozwala poznawać świat i ludzi. Czego chcieć 
więcej? 

„Piątka” na piątkę
Uczniowie Gimnazjum nr 5, które zdobyło tytuł „Szkoły 

uczącej się”, biorą udział w międzynarodowym projekcie „SOS 
dla matematyki”, a ich pomysły zostały wyróżnione przez Euro-
pejski Insty-
tut Techniki 
jako jeden 
z  n a j l e p -
szych pro-
j e k t ó w 
m a t e m a -
t y c z n y c h 
w Europie. 

Pr o g r a m 
„SOS dla ma-
tematyki” re-
alizowany w 
ramach programu Socrates Comenius, polega na opracowywaniu materia-
łów dydaktycznych oraz praktycznych rozwiązań problemów związanych 
z nauką matematyki. A  rybniccy gimnazjaliści udowodnili, że ucząc się 
o figurach płaskich czy równaniach, można świetnie się bawić. Przeko-
nali też swoich kolegów z partnerskich szkół z Niemiec, Belgii, Hiszpanii 
i Holandii, że matematyka jest niezbędna w codziennym życiu, a wspólna 
nauka może być początkiem prawdziwej przyjaźni…  

Nie był to jedyny sukces rybnickiego gimnazjum, które może po-
chwalić się również tytułem „Szkoły uczącej się”. Do programu ryb-
nicka placówka przystąpiła trzy lata temu, w trakcie których wspólnie 
zwalczano problemy wychowawcze, dbano o informowanie rodziców 
o postępach w nauce uczniów, szukano skutecznych pomysłów na 
przyswajanie przez gimnazjalistów języków obcych i proponowano 
młodym ludziom udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych. Wysiłek 
przyniósł oczekiwane rezultaty, a szkoła zyskała tytuł, który ważny jest 
trzy lata. Gratulujemy!

(S)

Nie masz planów na wakacje…
… zajrzyj do Górek Wielkich, gdzie wystartowało „Ar-

tystyczne Lato u Kossaków”. Na turystów oraz miłośników 
muzyki i sztuki, czeka wiele atrakcji – plenery malarskie, kon-
certy muzyki celtyckiej, góralskiej i cygańskiej, wystawy prac, 
a w sierpniu międzynarodowy plener rzeźbiarzy ludowych pt. 
„Postacie z książek Zofii Kossak”. Szczegóły na www.kossak-
schronisko.pl. 

… nie wyjeżdżasz na kolonie 
lub do babci…

… pamiętaj, że w mieście trwać będzie akcja lato z mnó-
stwem atrakcji. Jak co roku w organizację wypoczynku dla 
najmłodszych rybniczan, angażuje się wiele placówek w mieście, 
m.in. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy 
Dom Kultury, ośrodek Bushido, dzielnicowe domy kultury i in. 
Poszukaj szczegółów w Internecie i pamiętaj: wakacje w mieście 
nie muszą być nudne! 



poniedziałki: 10.00 – gimnastyka qui 
gong; 10.30 – kółko śpiewacze; 11.00 – marsz 
z kijami walkingowymi (parking Ruda).

1 i 3 tydzień lipca 
poniedziałek 10.00 – warsztaty malarskie 

oraz każdy poniedziałek sierpnia; wtorek 
10.00 – rękodzieło artystyczne, szachy, 
biblioteka, 11.00 – medycyna niekonwen-
cjonalna; środa 10.00 – brydż; remibrydż, 
biblioteka; czwartek 10.00 – gimnastyka 
qui gong, biblioteka, 10.45 – „Śmiech to 
zdrowie”; piątek 10.00 – brydż.
• 15.07., wt., 10.00 – dyktando pod patro-

natem Posła Marka Krząkały;
• 16.07., śr., 12.00 – piknik nad Zalewem 

Elektrowni;
• 31.07., czw., 10.00 – spotkanie soleni-

zanckie;
• 5.08., wt., 10.00 – marsz na azymut 

w Rudach;
• 15.08., pt., 10.00 – udział w uroczysto-

ściach Dnia Wojska Polskiego;
• 28.08., czw., 10.00 – spotkanie soleni-

zanckie.
Dwudniowa wycieczka do Głuchołaz 

i Złotej Hory – w sierpniu
Marsze z kijami walkingowymi: ponie-

działki o 11.00 i soboty o 16.15, zbiórka na 
parkingu przy Basenie Ruda.

Wycieczki rowerowe – w terminach uzgod-
nionych z p. Semeniukiem.

Trójka rybnickich laureatów.                                                               Zdj.: B. Mońka

Uniwersytet 
III Wieku 

zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 032 755 79 90
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Program zajęć w lipcu i sierpniu 2008 r.

Zakończył się kolejny rok aktywności 
rybnickich seniorów, studentów Uniwersy-
tetu III Wieku. Wraz z zaproszonymi gośćmi 
w Sali Koncertowej szkoły muzycznej wysłu-
chali oni wykładu dr Dariusza Gajewskiego 
z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, 
a także występu zespołu „Moderato” pod kie-
runkiem Romy Kurowiec oraz solistów Doroty 
Gatnar i Stanisława Pająka, którzy odnieśli cał-
kiem niedawno spory sukces artystyczny. Na zor-
ganizowanym konkursie śpiewaczym w ramach 
Juwenaliów III Wieku w Warszawie na początku 
czerwca br. świetnie spisali się reprezentanci 
rybnickiego Uniwersytetu III Wieku – St. Pająk 
zwyciężył w kategorii solistów, a Dorota Gatnar 
zdobyła 3. miejsce. Przygotowująca ich akompa-
niatorka Roma Kurowiec uzyskała wyróżnienie. 
Uczestnicy konkursu byli zobowiązani do zaśpie-
wania jednej pieśni Stanisława Moniuszki oraz 
jednej pieśni lirycznej, a sukces rybniczan jest 
tym większy, że uczestników oceniało 5–osobo-
we jury z Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie.

Zainteresowanie imprezą, która odbyła się 
po raz pierwszy, było bardzo duże. Przybyło 
ok. 600 członków klubów z najbardziej odle-
głych krańców Polski. 

Zakończony właśnie rok akademicki był 
bardzo intensywny i bogaty w wydarzenia. 
Wśród wykładowców byli o. Leon Knabit, 
dyrektor Teatru Śląskiego Krystyna Szafra-
niec i europosłanka Genowefa Grabowska, 
a ponad 300 studentów brało udział m.in. 
w zajęciach językowych i plastycznych, kursie 
komputerowym, wycieczkach i spotkaniach 
towarzyskich. Studentami Roku zostali: wykła-
dający na Wydziale Technicznym seniorskiej 
uczelni prof. Adam Szczurowski, Otylia Har-
nasz oraz Roma Kurowiec, odpowiedzialna na 
umuzykalnienie studentów, uhonorowano też 
pracujących aktywnie na rzecz Uniwersytetu: 
„Złotym Okiem” okulistkę Anielę Kempińską, 
„Złotym Cyrklem” dr. inż. Henryka Kaletkę, 
a „Złotym Kluczem” – Henryka Wilka.     

(r)

Pomimo niżu demograficznego siedziba przy ul. Szkolnej pęka 
w szwach, a liczba występujących w podsumowującym cały rok pracy 
koncercie nie spadła. W tym roku wyniosła ok. 650 osób – od 3–latków 
do grupy najstarszej, już z dowodami w kieszeniach. Tym razem po-
stanowiono rozłożyć artystyczne prezentacje na dwa dni, by pozostał 
niedosyt… 

„Przygoda” już dawno przestała kojarzyć się tylko z tańcem ludowym 
– oferta OPP jest znacznie szersza. W jego ramach działają zespoły 
wokalno–muzyczne i muzyczne oraz tańca współczesnego, a także grupy 
plastyczne. Jak powiedziała prowadząca koncert dyrektor Anita Gera-
towska, w mijającym roku działalności przeplatały się i wesołe – dzięki 
jubileuszowym obchodom, i bardziej nostalgiczne – bo związane z 10. 
rocznicą śmierci założycielki „Przygody” Renaty Hupki, momenty. Jak 
to w życiu…

Do szczególnie 
miłych chwil kon-
certu należało na 
pewno wręczenie 
medali „Przyjaciel 
„Przygody”, które 
odebrali przyjaciele 
niezawodni, zwią-
zani z zespołem od 
wielu lat, a teraz 
przechodzący na 
zasłużony odpoczy-
nek: Halina Kszuk 
dbająca o czystość i porządek w siedzibie oraz członek kapeli, grający 
na akordeonie Leon Ryszka. Jednak do „Przygody”, jak do rodziny, 
należy się na zawsze i tak zapewne będzie i tym razem.

(r)

Dyplom „Przyjaciela Przygody” z rąk 
dyrektor Anity Geratowskiej odbiera 
Leon Ryszka.

„Przygodowy” rok…
…trwa tak długo jak rok szkolny. Jego zakończenie jest dla 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” zawsze wielkim 
świętem, bo na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej prezentują się 
wszyscy uczestnicy zajęć.     

Artystyczny „narybek” – grupa „Literki”

„Przygodowy” rok…
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Organizatorzy festynu w dzielnicy Maroko–Nowiny z Rady 
Dzielnicy i Stowarzyszenia „Moja dzielnica – tu żyję, tu mieszkam” 
z niepokojem patrzyli w niebo, bo stało się już tradycją, że w czasie 
integracyjnego spotkania w sąsiedztwie ZSP nr 3 przy ul. Orze-
powickiej jak nie lunie, to przynajmniej pokropi… Tym razem 
pogoda się utrzymała… 

Festyn rozpoczęła sportowa rywalizacja maluchów w ramach V Spar-
takiady Przedszkolaków o Puchar Prezydenta Miasta: I miejsce zajęło 
Przedszkole 43, II –  P 10, zaś III – P 41. Najlepsi otrzymali puchary 
i medale, a wszyscy uczestnicy dyplomy, które wręczyli prezydent Adam 
Fudali i jego zastępczyni Ewa Ryszka. Zawodnicy byli świetnie przygo-
towani, bo konkurencje ćwiczyli już w swoich placówkach, a podkreślić 
szczególnie trzeba zaangażowanie rodziców, którzy najchętniej zastąpiliby 
swoje pociechy, byleby tylko zwyciężyć… 

Ale przedszkolaki popisywały się również na scenie, a obok nich 
– zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury, mistrzowie break dance 
oraz taekwondo. Dzieci szalały na „dmuchańcach”, malowały sobie 
buźki, również w narodowe barwy (wiadomo – festyn odbył się w dniu 
inauguracji mistrzostw Europy w piłce), a rodzice korzystali z bogato 
zaopatrzonych stoisk. W czasie imprezy sprzedano kilkaset losów lo-
terii fantowej, z których każdy wygrywał, a dodatkowym bonusem był 
zjazd z dmuchanej zjeżdżalni. Fanty pozyskano od  sponsorówy, którym 
radna Maria Polanecka–Nabagło, jak i cała Rada Dzielnicy serdecznie 
dziękują. Główną nagrodę – rower – przekazany (nie po raz pierwszy!) 
przez jednego z rybnickich radnych wylosowała rodzina, której radość z 
tego faktu była ogromna…  Pieniądze z loterii zostaną przeznaczone na 
organizację tradycyjnego spotkania wigilijnego dla starszych i samotnych 
mieszkańców dzielnicy, które co roku gromadzi ponad 100 osób. Ostatnim 
punktem programu był urodzinowy występ zespołu „Karpowicz Family”, 
który znakomicie rozruszał obecnych. 

W czasie festynu w hallu szkoły można było obejrzeć wystawę prac  
nadesłanych na konkurs plastyczny „Moja dzielnica na pocztówce” organi-
zowanego przez Stowarzyszenie. Na konkurs nadeszło ponad 120 prac, a 16 
najlepszych zostanie uwiecznionych na wydanych w formie pocztówek.

W festynowej imprezie wzięli również udział mieszkańcy Zamy-
słowa, którzy przy pięknej pogodzie, licznie bawili się „pod chmur-

ką”. A czas umilały im 
zespoły artystyczne, or-
kiestra dęta kop. „Chwa-
łowice” oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 6, 
którzy zaprezentowali 
specjalny program arty-
styczny. Pomyślano też 
o łasuchach – serwo-
wano pyszne wypieki, 
a 2000 złotych ze sprze-
daży słodkości przezna-
czono na dofinansowa-

nie nowoczesnego monitoringu, który od czerwca działa w szkole. Nie 
były to jedyne środki, jakie tego dnia otrzymała zamysłowska placówka. 
W trakcie festynu odbyła się loteria fantowa, a główna wygrana – odrestau-
rowany Fiat 126 p trafił do rąk Marcina Mielimąki. Jednak nowy właściciel 
nie cieszył się zbyt długo „motoryzacyjnym cackiem”, gdyż postanowił 
wystawić samochód na licytację, a uzyskaną kwotę 900 zł, przekazał na 
rzecz SP nr 6. Wśród gości festynu zorganizowanego przez Radę Dzielnicy 
Zamysłów wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 6 byli też przedstawiciele 
miasta – Adam Fudali, Michał Śmigielski i Stanisław Jaszczuk. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponso-
rom i ofiarodawcom i zapraszają za rok…

Szkoła Podstawowa nr 5, Rada Rodziców i Rada Dzielnicy Północ 
zaprosiły mieszkańców na festyn „Kopernik – bezpieczna szkoła 
w bezpiecznej dzielnicy”. A na uczestników czekały nie lada atrakcje 
– II dzielnicowy konkurs w rzucie beretem z antenką, pokazy ratownictwa 
medycznego, drogowego i policji, występy artystyczne, turnieje rodzinne, 
loteria fantowa i zabawa taneczna oraz małe co nieco… 

Na dorocznym festynie, który jak zwykle podsumowuje rok 
szkolny i integruje całą społeczność SP nr 2 spotkali się uczniowie, 
rodzice i nauczyciele tej placówki. Nie zabrakło loterii fantowej, kon-
nych przejażdżek i muzycznych występów oraz pysznych ciast upieczonych 
przez rodziców, kiełbasek z grilla i… chleba ze smalcem. Młodzi ludzie 
chwalili się swoimi wokalnym talentami, a hitem uczniowskich występów 

był „Jożin z Bażin” w wykonaniu klasy 6A (na zdj.). W trakcie imprezy 
sprzedawano prace uczniów należących do kółka plastycznego oraz ce-
giełki, z których dochód przeznaczony był na rzecz szkoły, a uczestnicy 
plenerowej imprezy wzięli udział w mini referendum na temat patrona 
szkoły i mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w rodzinnym konkursie 
szachowym. 

(r), (S)

Główną nagrodą festynu w Zamysłowie był mały fiat.

Rywalizacja przedszko-
laków by ła  n iezwyk le 
zacięta...

Golejów
Na śląską biesiadę 5 i 6 lipca do amfiteatru na „Grzybówce” 

zapraszają wspólnie parafia Chrysusa Króla w Golejowie i Rada 
Dzielnicy. Na niedzielę, drugi dzień festynu, zaplanowano szereg kon-
kursów dla dzieci i młodzieży, występ zespołu muzycznego oraz zabawę 
taneczną przy muzyce w wykonaniu zespołu „Gorgoń”. Na uczestników 
plenerowej imprezy będzie również czekał obficie zaopatrzony bufet. 

Paruszowiec–Piaski 
Koło Emerytów i Rencistów Silesia z Radą Dzielnicy Paru-

szowiec–Piaski organizuje 19 lipca od godz. 14.00, na terenie 
Ośrodka TKKF Festyn Środowiskowy „Baw się razem z nami 
emerytami i rencistami”. W programie występ Józefinek z Kło-
kocina, gry i zabawa taneczna. Na zgłodniałych uczestników będzie 
czekał bufet i słynna grochówka. Gośćmi festynu będą emeryci 
z zaprzyjaźnionej Karwiny.



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 czwarty, czyli odległości 
przestały być przeszkodą… 

Sierpień 2007. W Hongkongu Sylwia spędziła 7 dni, a następnie 
poleciała do „krainy deszczowców”, jak nazwała Anglię, myśląc nie 
tylko o panującej tam aurze. — Wielka Brytania nie była w planach, ale 
kiedy na lotniskowym monitorze komputera niespodziewanie wyświetlił 
się tani przelot z Hongkongu do Londynu zdecydowałam się na podróż. 
Bałam się trochę horrendalnie drogiego życia w angielskiej stolicy, ale zary-
zykowałam. Jednak będąc w Londynie miałam serdecznie dosyć deszczu, 
ponurych min Brytyjczyków i ich sztucznego zachowania — wspomina 
rybnicka podróżniczka, która nigdzie na trasie swojej podróży, nie 
spotkała się z takim brakiem życzliwości. Wszędzie ludzie gotowi byli 
dzielić się z nią ostatnim kawałkiem chleba, wszędzie… oprócz Anglii. 
— Tamtejsze klimaty nie przypadły mi do gustu. Postanowiłam poszukać 

słońca, uśmiechu i radości życia 
— mówi Sylwia. A gdzie mogła 
go znaleźć? Ot choćby w… 
Maroku. 

Maroko, wrzesień 2007. 
Inny kontynent, kultura, pogo-
da, no i możliwość posługiwania 
się ulubionym językiem fran-
cuskim, którego Sylwia uczyła 
w jednym z rybnickich gimna-
zjów. Do Marrakeszu dotarła 
ciepłego wieczora… — Jak 
niewiele potrzeba, by być szczę-
śliwym — wspomina. — Mimo 
późnej pory główny plac miasta 
tętnił życiem. Mieszkańcy sprze-
dawali suszone owoce i rozmaite 
pamiątki. Jest drogo i trzeba się 
targować. Inaczej zakupy są 
nieudane. Do Maroka Sylwia 
przyjechała w okresie rama-
danu, a z religią muzułmańską 
zetknęła się również w Casa-
blance, do której zawsze chciała 

dotrzeć. Marzenie spełniła, 
a właśnie tam zobaczyła jeden 
z największych meczetów i… 
pobliskie slumsy. — W tym 
mieście można zobaczyć dwa 
światy – bogactwo i nędzę 
— wspomina rybniczanka, 
która miała też możliwość 
porozmawiać z muzułmań-
skimi dziećmi. — Ubrane 
w swoje tradycyjne stroje, dzień 
spędzają przed meczetem wraz 
z nauczycielami, aby tam do-
wiedzieć się więcej o swojej 
religii i świecie. 

W czasie podróży po Maro-
ku, Sylwia dotarła też do Sze-
fszawan (fr. Chefchaouen), 
które zachwyca przepięknymi 
domami o niebieskiej barwie. 
— Po kilku dniach wyruszy-
łam w góry, gdzie natknęłam 
się na… pola marihuany. 
W małych, biednych i brud-
nych wioskach sprzedaje się ją legalnie — mówi Sylwia. — Szukając 
miejsca na nocleg dotarłam też do dalekiej wioski na północy Maroka, 
gdzie spotkałam dzieci, które podzieliły się ze mną chlebem i pokazały piec, 
w którym codziennie go wypiekają. Dzieci pomagają swoim rodzicom 
w pracy i już wczesnym rankiem idą paść kozy…

W trakcie swojej podróży Sylwia zawsze myśli o swojej rodzinie 
i czasem robi jej niespodziankę. Tak było, kiedy wróciła do domu na 
święta Bożego Narodzenia. Jednak w Rybniku nie zagrzała miejsca 
zbyt długo – przecież świat wzywa, a przygoda czeka... Najpierw wezwał 
ją… Meksyk. 

Jak w styczniu wypoczywa się pod palmami kokosowymi? 
Co można kupić w meksykańskim metrze i dlaczego warto zoba-
czyć piramidy w Teotihuacan. Czytaj w kolejnym numerze „GR” 
i podróżuj z Sylwią przez świat… 

(S)W Marakeszu Sylwia spotkała… 
zaklinacza węży.

Marokańskie suszone kwiaty i przyprawy.

Sklepik w błękitnym Szefszawan.
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Ponad 300 kotów z całej Europy, repre-
zentujących 20 ras będzie można podziwiać 
w Rybniku podczas I i II Międzynarodowej 
Wystawy Kotów Rasowych.

O tytuł najpiękniej-
szego kota wystawy 
walczyć będą naj-
większe koty domowe 
maine coony, puszy-
ste persy, wysmukłe 
niebieskie rosyjskie, 
eleganckie oriental-
ne, święte birmańskie 

i wiele innych rzadkich ras, jak curle amerykań-
skie czy egipskie mau. Dodatkowo odbędzie się 
specjalistyczna wystawa kotów egzotycznych, 
a drugiego dnia – maine coonów. Na wystawę 
zaproszonych zostało 7 międzynarodowych 

…wbrew pozorom nie jest to tajemnicze 
działanie matematyczne. Po prostu rybnic-
ki zespół wokalny „6 na 6” wystąpił z dwie-
ma gwiazdami polskiej estrady – Małgorza-
tą Ostrowską i Maciejem Maleńczukiem, 
a publiczność usłyszała znane przeboje 
w zupełnie nowych aranżacjach.

Takie rzeczy to tylko… w czasie koncer-
tu „Legnica Cantat Superstars”, który odbył się 
na dziedzińcu Akademii Rycerskiej w Legnicy. 
Oprócz rybniczan i wspomnianych już woka-
listów, kilkutysięczna publiczność usłyszała 
również Ewę Bem, Stanisława Sojkę, Pawła 
Kukiza oraz Katarzynę Cerekwicką, którym 
towarzyszyli chórzyści z Poznania i Krakowa.  

Ideą tego niecodziennego koncertu by-
ło propagowanie chóralistyki wśród szerokiej 
publiczności, a pomysł się sprawdził, o czym 
świadczyła frekwencja i festiwalowa atmosfera. 
Zespół wokalny „6 na 6” pod kierownictwem 
Michała Myszora wspólnie z Maciejem Ma-
leńczukiem wykonał „Uważaj na niego”, 
„Samba Mamba” i „Kocham się”, a Małgorzatę 
Ostrowską wspierał w utworach „Szklana po-
goda”, „Słowa, jak węże do ucha” i „Mister of 
America”. Piosenki przygotowane z towarzy-
szeniem chóru a’capella miały zupełnie nowe 
brzmienie. Jesteśmy przekonani, że lepsze… 
Znamy przecież „6 na 6”! 

(S)

Zaprosili nas
• Senator Tadeusz Gruszka na spotkanie 

z wiceprzewodniczącym sejmowej komi-
sji spraw zagranicznych Pawłem Kowalem 
(3 czerwca). 

• Dom Kultury w Chwałowicach na Wieczór 
Sztuk „Tak, tak, to jestem ja” (6 czerwca). 

• Firma „Aksel” na swoje 18 urodziny 
(6 czerwca).

• Zespół Ognisk Wychowawczych na „Leśną 
zaprawę” (7 czerwca).

• Młodzieżowy Dom Kultury na koncert „Dzie-
ci Rodzicom” (10 czerwca).

• Poseł Marek Krząkała na konferencję 
na temat dotacji dla małych i średnich przed-
siębiorstw (9 czerwca). 

• Specjalny Zespół Szkolno – Przedszkolny 
na kolejną edycję międzyszkolnego konkursu 
„Cztery pory roku” (11 czerwca). 

• Dom Kultury w Niewiadomiu na koncert 
zespołu „d.a.s.h” (8 czerwca) oraz wernisaż 
wystawy prac wychowanków internatu Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 
(12 czerwca).

• Fundacja Elektrowni Rybnik i Związek Pol-
skich Artystów Plastyków Oddział Ryb-
nicko – Raciborski na wystawę malarstwa 
i grafiki „Żuławy na Śląsku” (13 czerwca). 

• Rybnicki Hufiec Pracy na „Dzień otwarty” 
(29 maja) oraz wojewódzkie obchody 50–lecia 
Ochotniczych Hufców Pracy (13 czerwca).

• Centrum Ceragem na Drugi Wielki Piknik 
(20 czerwca).

• Miejski Dom Pomocy Społecznej na „Noc 
Świętojańską” (23 czerwca). 

• Fundacja Elektrowni Rybnik i Zwią-
zek Piłsudczyków na wernisaż dedyko-
wany pamięci gen. Władysława Sikorskiego 
(30 czerwca). 

• USC na uroczytość „Złotych Godów” 
(26 czerwca – więcej w następnym numerze).
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sędziów felinologicznych z Austrii, Włoch, Pol-
ski, Holandii i Danii.

Kocie piękności będzie można podziwiać 
19 i 20 lipca w godz. od 10.00 do 18.00 
w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych 
w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 (ceny biletów: 
normalny – 10 zł, ulgowy – 6 zł, rodzinny – 25 zł). 

Do zwiedzania wystaw zaprasza 
organizator Stowarzyszenie 
Miłośników Kotów Cat Club 

Rybnik, członek polskiej federacji felinologicznej 
Felis Polonia i międzynarodowej federacji FIFe. 
Patronat nad wystawą objął prezydent Rybnika 
Adam Fudali. Szczegóły na www.cc.rybnik.pl. 
Zapraszamy!

Międzynarodowa wystawa  

Aga, to nie wypada…
… tak rzadko przy-

jeżdżać do Rybnika! 
– chciałoby się po-
wiedzieć po udanym 
koncercie Agi Zary-
an w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, który 
przyciągnął wielu 
miłośników dosko-
nałego, jazzowe-
go brzmienia.    

Artystka przy-
znała, że w na-
szym mieście go-
ściła drugi raz, a to stanowczo za rzadko! 
Podobno pierwsza wizyta przesądziła o jej 
zainteresowaniu jazzem, druga – potwier-
dziła jej wokalne mistrzostwo. Koncert 
w Rybniku kończył trasę koncertową, 
w trakcie której Aga Zaryan odwiedzi-
ła 12 miast w Polsce i zagrała wspólnie 
z współautorami bestsellerowej, podwójnej 
platynowej płyty „Picking up the Pieces”. 
Na scenie swoją muzyczną klasę pokazali 
Larry Koonse, Munyungo Jackson i Dariusz 
Oleszkiewicz, którzy na koncerty przylecieli 
z Los Angeles. A laureatka „Fryderyka”, 
Aga Zaryan, wokalnie oczarowała pu-
bliczność. Niech czar trwa jak najdłużej… 
Najlepiej do następnego koncertu. 

(S) 

Nie dokarmiajmy gołębi 
na rybnickim Rynku! 
Ptaki te są żywicielami i nosicielami 
niebezpiecznych dla człowieka pasożytów 
– obrzeżków (rodzaj kleszcza). 

Zadbajmy o własne zdrowie!



Fikcyjnie i poetycko
Jeśli uważasz, że wakacje to najlepszy moment na sięgnięcie 

po pióro, weź udział w konkursach organizowanych przez Ryb-
nickie Centrum Kultury.

W pierwszym z nich – „Konkursie Prozy Fikcyjnej” – może wziąć 
udział każdy. Przyjmowane będą wszelkie formy prozatorskie – wszystko 
co niezdefiniowane, ale zakorzenione w epice. Prace można nadsyłać 
do 5 września br. 

Do „Konkursu jednego wiersza” mogą przystąpić osoby, które 
ukończyły 15 rok życia. Tematyka prac jest dowolna, a termin nadsyłania 
prac upływa 23 września br. 

Rozstrzygnięcie podczas kolejnej edycji Rybnickich Dni Literatury.
Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz regulaminy dostępne 

są na www.kultura.rybnik.pl.  
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Estrada Kampus
Na scenie Zespołu Szkół Wyższych ostatnio wiele się dzieje, 

a wszystko wskazuje na to, że nawet latem sezon ogórkowy temu 
miejscu nie grozi. Odbędzie się tu kilka imprez plenerowych:  

Koncert muzyki ziem górskich 
Zagrają: zespół muzyki greckiej„Dimitris”, kapela bawarska „Bayerock” 

i grupa „Gronicki” – jedyny na Podhalu girls–band, grający muzykę góralską.
6 lipca, godz. 17.00 

Popołudnie z folklorem 
Wystąpią: Jagoda z Rownia, Rojanki z Roju, Kabaret KGW z Pstrąż-

nej, Dechowka Borynia oraz Agnieszka Janas i Orkiestra Rozrywkowa 
„Borynia”. Odbędzie się także prezentacja strojów rycerskich i średnio-
wiecznych, a chętni będą mogli postrzelać z łuku. 

20 lipca, godz. 17.00.

Koncert muzyki rozrywkowej…
…w wykonaniu zespołów: „Ladies”, „Carmen” i „Leila” – dodatkowa 

atrakcja: zespół folklorystyczny z Gruzji. 
3 sierpnia, godz. 17.00  

Muzyka świata
„Fusion Trio” zaprezentuje muzykę klezmerską, „Viva Flamenco” to 

oczywiście  muzyka hiszpańska z dodatkową atrakcją – tancerką flamen-
co, grupa „Belthain” przedstawi muzykę celtycką i taniec irlandzki.

17 sierpnia, godz. 17.00

I Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Przez dwa ostatnie dni sierpnia kampus rozbrzmiewać będzie 

standardami i muzyką dixielandową. I choć podobnych rytmów 
w Rybniku dotąd nie brakowało, nigdy jeszcze w jednym miejscu aż 
tylu big–bandów nie było.   

Sobota, 30 sierpnia, godz. 16.00:
Zagrają: Nothing But Swing Trio ze Słowacji; Stanley’s Dixie Street 

Band z Czech, Jazz Steps z Węgier oraz South Silesian Brass Band. Po 
koncertach Jam Session w sali kameralnej RCK. 

Niedziela 31 sierpnia, godz. 16.00
Zaprezentują się zespoły polskie: Siergiej Wowkotrub Trio, Take It Easy 

– kwintet Przemka Dyakowskiego oraz Jazz Band Ball Orchestra.
Jeśli na dzień przed koncertami nasi Czytelnicy spotkają bryczkę 

wypełnioną muzykami z zespołu South Silesian Brass Band, będzie to 
znak, że należy się przygotować na dużą porcję tradycyjnego jazzu…

Organizatorzy zapewniają, że podczas koncertów letnich na 
kampusowej estradzie, nie zabraknie atrakcji dla dzieci.

Teatr Ziemi Rybnickiej
Lilie, dalie i mieczyki

Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów przy Rybnickim Centrum Kultury 
zaprasza na tradycyjne letnie kwiatowe wystawy: 

  • XVII Międzynarodowa Wystawa Lilii 
  i Kompozycji Kwiatowych 

  12–13 lipca, od godz. 10.00 do 17.00

 • X Międzynarodowa Wystawa 
 Mieczyków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych

 15–17 sierpnia, od godz. 10.00 do 17.00
W czasie wystaw będzie można nie tylko 

podziwiać kwiaty i chłonąć ich zapach, ale 
również zagłosować na najpiękniejsze okazy i kwiatowe kompozycje, 
a nawet po wystawie je nabyć. Tradycyjnie oferowane będą również 
cebulki kwiatów i sadzonki różnych roślin.  

Wystawa katowickich artystów
W Galerii Sztuki TZR letnia, a nawet gorąca ekspozycja. Mamy 

okazję podziwiać prace artystów zrzeszonych w katowickim oddziale 
Związku Polskich Artystów Plastyków, nagrodzone i wyróżnione 
w konkursie „Praca Roku 2007”, organizowanego w ramach „Dekady 
stulecia ZPAP” – malarstwo, grafikę oraz rzeźby m.in. zdobywcy Grand 
Prix Ireneusza Walczaka, Barbary Kasperczyk–Jankowskiej, Weroniki 
Siupki i in. W jury zasiedli m.in. znany rzeźbiarz Zygmunt Brachmański 
i prezes oddziału Henryk Bzdok.  

Wystawa czynna do 23 lipca br.

Warsztaty gitarowe i interdyscyplinarne 
I wakacje mogą być czasem, kiedy można się czegoś nauczyć, 

np. podszkolić grę na gitarze czy wokal... 
W warsztatach gitarowych mogą wziąć udział wszyscy bez względu na 

wiek, pod warunkiem posiadania własnego instrumentu i wpłacenia 60 
zł. Każdy warsztatowicz będzie mógł uczestniczyć w dwóch lekcjach po 
1,5 godz. oraz we wspólnym koncercie na zakończenie warsztatów.

2 sierpnia, godz. 10.00 – spotkanie organizacyjne, podział na grupy, 
ustalenie godzin zajęć. 

3 sierpnia, godz. 17.30 – na zakończenie warsztatów wspólny 
koncert. Prowadzący: Przemysław Strączek.

Warsztaty interdyscyplinarne są przeznaczone dla młodzieży 
od 15 do 19 lat, a w programie zajęcia teatralne, taneczne i wokal-
ne. Efektem końcowym warsztatów będzie wystawienie musicalu, 
pt. „Happy People”.

Zajęcia codziennie od 10.00–16.00 od 18 do 29 sierpnia. Koszt 
50 zł od osoby. Prowadzący: E. i St. Witomscy oraz A. i P. Witkowscy

Zapisy na oba warsztaty:  tel. 032/42 28 875, 032/43 327 24, 
e–mail mosbog@gmail.com lub osobiście w Dziale Artystycznym RCK.

Lekcje tańca 
Wakacyjny kurs walca angielskiego 
– inauguracja 7 lipca, godz. 18.00. 
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 18.00–20.00, w sobotę 

i niedzielę od godz. 8.00 do 10.00 i od 18.00–20.00 – razem 18 godzin; 
koszt 100 zł od osoby.

Wakacyjny kurs samby – inauguracja 4 sierpnia, godz. 18.00
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 18.00–20.00 i w sobotę 

i niedzielę w godz. 8.00–10.00 i od 18.00–20.00, razem 18 godzin; 
koszt 100 zł od osoby.

Prowadzenie: Janusz Jurcimierski.
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Kiedy w niedzielę 15 czerwca z bazyliki wyruszała tegoroczna 
odpustowa procesja z figurą św. Antoniego, jej uczestnicy za-
uważyli zapewne telewizyjny samochód nowej śląskiej telewizji 
Silesia, realizującej jeden z odcinków cyklu śląskich programów 
pod nazwą „S2 ŚLĄSK”, autorstwa niżej podpisanego. Tego 
dnia realizowano program o rybnickim „Antoniczku”, zaś owe 
auto telewizyjne stało dokładnie tam, gdzie w latach 1823–1907 
znajdowała się kaplica św. Antoniego. Z punktu wiedzenia całego 
Śląska, oryginalny kult św. Antoniego i charakterystyczna bazyli-
ka, są najlepszym rybnickim towarem eksportowym.

Mówi się, że kult św. Antoniego Padewskiego jest w Rybniku „pra-
dawny”. Można przypuszczać, że sięga on już nawet połowy XIII wieku 
i należy go wiązać ze sprowadzeniem do pobliskiego Wodzisławia Śl. 
zakonu franciszkanów, którzy szerzyli w całej okolicy kult swego świę-
tego. Jego początki bezpieczniej jednak byłoby przesunąć na wiek XIV 
czy nawet XVII. Tak czy inaczej, św. Antoni jest powszechnie uznawany 
za patrona Rybnika i całej rybnickiej okolicy. I było tak niezależnie  
od tego czy podobało się to władzom świeckim i kościelnym czy nie. 
Bo rybniczanie „rzykali” do Antoniczka i już, a robili to niezależnie  
od decyzji oficjalnych i urzędowych. 

Natomiast wyjątkowo wielkie odrodzenie kultu św. Antoniego na-
stąpiło dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. Wtedy, w dzień przed 
odpustem św. Antoniego, podczas dorocznego jarmarku w Wodzisławiu, 
12 czerwca 1822 roku, miasto Wodzisław zniszczył wielki pożar. A kiedy 
uciekający przed płomieniami wodzisławianie przybyli do Rybnika, całe 
miasto przypomniało sobie o swym opiekunie św. Antonim. Wtedy 
trzej obywatele Rybnika – Prusowsky, Stefany i Sobczyk – postanowili 
odnowić tradycyjną cześć dla św. Antoniczka. W lutym 1823 roku, za 
poparciem burmistrza Antoniego Żelazko, zwrócili się do ks. proboszcza 
Schneidera z prośbą o pozwolenie na budowę kaplicy dla starej figury 
św. Antoniego, z rybnickiego kościoła „Na Górce” przy ulicy Gliwickiej. 
Proboszcz się zgodził, a władze miasta postanowiły podarować grunt. 
Natomiast mistrz ciesielski Knobloch, mimo że był wyznania 
ewangelickiego, wyłożył pieniądze na budowę. Nowa kaplica 
powstała pod koniec lata 1823 roku, u zbiegu ulic Mikołowskiej 
i Żorskiej, w miejscu, gdzie dzisiaj, obok pomnika Jana Pawła II,  

kończą się schody prowadzące na plac bazyliki. Kapliczka stanęła  
w cieniu rozłożystej lipy, a władze miasta zobowiązały się do utrzymy-
wania jej po wieczne czasy.

Z biegiem lat rybnicka parafia coraz bardziej się powiększała.  
W 1900 roku należało do niej około 30 wsi i osad, w których miesz-
kało 25 tysięcy parafian. Był to wielki duszpasterski problem, gdyż  
w jedynym rybnickim kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, 
parafianie na niedzielnych mszach św. najzwyczajniej się nie mieścili. 
Dlatego od końca XIX wieku o pozwolenie na budowę nowego kościoła 
zabiegał ks. proboszcz Edward Bolik. Dopiero jednak jego następca 
– ks. Franciszek Brudniok – taką zgodę otrzymał. Pozwolenie przyszło 
wiosną 1903 roku, a prace ruszyły już we wrześniu tego samego roku. 
Przyszły kościół św. Antoniego postanowiono wybudować na placu za 
kaplicą. Trzeba zatem pamiętać, że bez kultu św. Antoniego, jego figury 
i kaplicy, nie byłoby wielkiej bazyliki. Wypada nam natomiast żałować,  
że ową kaplicę w 1907 roku rozebrano. Ale miejsce jest tam ciągle puste. 
Może więc władze miasta zaplanują w tym miejscu niewielkie rondo,  
a na nim replikę owej kaplicy? Gorąco zachęcam!

Marek Szołtysek

Autor tekstu 
w pracy...

Zdj.: M.T.

Rybnicki Antoniczek i kaplica

Dawna kaplica św. Antoniego z okładki książki „Rybnik nasze gniazdo”.



Johann Brzoza dotrzymał słowa: dzięki jego zabiegom 
w połowie maja w Lipowej k/Żywca wystąpili członkowie 
teatrzyku „Baj” ze Specjalnego Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Rybniku oraz zespół „Za Kątkiem” 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku.

Od kilku lat Johann Brzoza, mieszkaniec 
dzielnicy Rhade partnerskiego miasta 
Dorsten, z pomocą Heinricha Terstegge, 
zajmuje się organizacją pomocy chary-
tatywnej dla rybnickiej „Szkoły Życia” 
i innych placówek opiekuńczych. Do tej 
pory przywiózł on do Rybnika sprzęt 
rehabilitacyjny i muzyczny, a także komputery i artykuły szkolne na 
łączną kwotę ok. 40 tys. zł, przekazany głównie przez indywidualnych 
mieszkańców Dorsten. Ze strony Rybnika koordynatorem tego przed-
sięwzięcia jest radny Michał Chmieliński. 

Integracyjny występ dwóch zespołów był darem serca dzieci, mło-
dzieży, wychowawców i całych rodzin dla przekazujących i organizują-
cych pomoc. Był też spełnieniem życzenia J. Brzozy, by „Baj” i grupa 

„Za Kątkiem” zaprezentowały się przed grupą 45 mieszkańców Dorsten. 
Patronat honorowy nad występem objął  prezydent Rybnika Adam Fu-
dali. W organizacji wyjazdu radnego M.Chmielińskiego wspierali wszy-
scy zainteresowani: dyr. Lucyna Ibrom ze „Szkoły Życia”, funkcjonujące 
w niej stowarzyszenie „Oligos” z prezes Elżbietą Piotrowską, Barbara 
Zielińska z MDK i kierownik zespołu „Za Kątkiem” Andrzej Betka.

Jak uważa radny M. Chmieliński, występ był nie tylko prezentacją 
umiejętności dzieci, ale przyczynił się również do „…budowania mostu  
przyjaźni w duchu ewangelicznej miłości” – jak to określił obecny  na 
spotkaniu proboszcz parafii św. Urbana w Dorsten – Rhade. Tym razem, 
obok gości z Niemiec, w spotkaniu uczestniczyli gospodarze: burmistrz 
Żywca Antoni Szlagor, przewodniczący RM Krzysztof Greń, proboszcz 
parafii św. Floriana w Żywcu ks. Stanisław Kozieł. Występ dzieci 
ze „Szkoły Życia” oraz  zespołu „Za Kątkiem” (w składzie: Andrzej 
Betka, Rafał Drożdż, Jerzy Kleczka, Dominik Rudka oraz wokalistki 
Magdalena Dobias, Hanna Sładek, Justyna Okrent, Natalia Sulwierska) 
był dla grupy dorsteńczyków niespodzianką, ale przyjętą z entuzjazmem. 
Dowodem na to były kwiaty i podziękowania J. Brzozy dla L. Ibrom, 
E. Piotrowskiej, Moniki Ryszki i Joanny Sobik (scenografia i prowa-
dzenie grupy taneczno–teatralnej) oraz Iwony Chmielińskiej, a także 
zaproszenie zespołów do Niemiec w przyszłym roku. 

Dar 
serca

Zatrzymać czas…
16 lipca na rybnickim Rynku ma odbyć się nietypowy 

performance…
Każdy kto chce wziąć w nim udział, powinien przyjść na Rynek kilka 

minut przed godziną 18.00, ustawić zegarek równo z zegarem na Ra-
tuszu. Można przyjść przebranym nietypowo, zabrać jakieś atrybuty.
 W momencie wybicia zegara o godzinie 18.00 wszyscy powinni się za-
trzymać na 120 sekund. Akcję rozpocznie i zakończy sygnał z trąbki. 

Będzie to pierwszy taki performance w Polsce. Chcesz zobaczyć jak za-
trzymał się Londyn? Zajrzyj… www.youtube.com/watch?v=qHEJlJeTPIU.

Goście z Dorsten oklaskują występ teatrzyku „Baj” ze Szkoły Życia.      Zdj.: M. Ch.
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Powstanie centrum, którego zadaniem jest 
zapewnienie kompleksowej obsługi osobom 
niepełnosprawnym, to efekt działań członków 
powstałego w 2001 r. Integracyjnego Klubu 
Sportowego stawiającego sobie za cel integrację 
społeczną niepełnosprawnych. Na początku 
działalności stowarzyszenie koncentrowało się 
głównie na organizowaniu zajęć sportowych. 
Obecnie IKS, który w ub. roku zyskał status 
organizacji pożytku publicznego, daje nie-
pełnosprawnym także możliwość korzystania 
z oferty rekreacyjnej i rehabilitacyjnej – siłowni, 
gabinetów masaży i fizykoterapii. — Wykorzystu-
jemy sport i rekreację do zwiększania aktywności 
życiowej osób niepełnosprawnych, bo to właśnie 
aktywność fizyczna doskonale sprawdza się za-
równo jako metoda rehabilitacji, ale również jako 
sposób na życie i forma samorealizacji — wyjaśnia 
prezes IKS Andrzej Oleksiak, który od czasu wy-
padku, jakiemu uległ przed ośmiu laty, porusza 
się na wózku. — To był bardzo trudny moment 

w moim życiu. Nagle z osoby zdro-
wej stałem się osobą niepełno-
sprawną. Walczyłem z Bogiem 
i wszystkimi dookoła, nie mogłem 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, 
przeżywałem katusze w kontaktach z otoczeniem. 
Dopiero pomoc prawnika i rozmowy z psycho-
logiem pomogły mi odnaleźć  sens życia. Wtedy 
wyznaczyłem sobie cele oraz  zadania, które dzisiaj 
realizuję — wspomina pan Andrzej. Stąd pomysł 
powołania centrum, które zapewnia osobom 
niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie 
oraz niesłyszącym i niewidzącym możliwość 
uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach sporto-
wych i rehabilitacji, ale również korzystania 
z darmowych porad psychologicznych i prawnych. 
— Zależy nam, by z oferty centrum skorzystało jak 
najwięcej osób niepełnosprawnych. Oddajemy do 
ich dyspozycji świeżo wyremontowaną siłownię, 
dwie sale gimnastyczne i sprzęt rehabilitacyjny. 
Nasz ośrodek jest świetnie przygotowany na przy-

jęcie niepełnosprawnych — dodaje Arkadiusz 
Skowron, dyrektor ośrodka „Bushido”, w którym 
już funkcjonuje kilka sekcji sportowych gotowych 
na  przyjęcie kolejnych chętnych.

Projekt Centrum Informacji i Doradztwa na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych realizowany 
jest ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, który na 
ten cel przekazał 96 tys. zł. Inicjatywę poparł 
Urząd Miasta, który dołożył kolejne 7 tys. oraz 
CRiR „Bushido”, które bezpłatnie udostępnia 
sprzęt i pomieszczenia. 

Szczegółowych informacji na temat ofer-
ty centrum można uzyskać pod nr. telefonu: 
32/42-28-201, 692-903-601.                     (D) 

Centrum dla niepełnosprawnych

W spotkaniu inaugurującym działalność centrum wzięli udział 
członkowie Integracyjnego Klubu Sportowego.                          Zdj.: d

O korzyściach płynących z uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne 
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wiedzą o tym również członkowie 
działającego w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” Integracyjnego 
Klubu Sportowego, którzy wszystkich chętnych zapraszają do korzystania 
z usług nowo powstałego Centrum Informacji i Doradztwa na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych. 



Bezpłatna
mammografia

Rybniczanki mogą korzystać z bez-
płatnych badań mammograficznych wy-
konywanych w ramach „Programu Pro-
filaktyki Raka Piersi”. Oferta przeznaczona 
jest dla 5.000 kobiet w wieku 50–69 lat, które 
w ostatnich dwóch latach nie miały zrobionej 
mammografii. Finansowane ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia badania 
będą przeprowadzane w nowo otwartej 
filii Niepublicznego Wielospecjalistycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICU-
S99” z Jastrzębia Zdroju, która mieści się 
w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Zain-
teresowane panie mogą się rejestrować 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 
032 755 88 19.

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

empik

Candace Bushnell, Seks 
w wielkim mieście. Wyd. 
Rebis. Wyd. III, 2008.

Cztery nowojorczanki, bohaterki 
książki, a potem serialu i dopiero 
co wypuszczonego na ekrany filmu 
„straszą” z okładek wszystkich prawie 
kobiecych pism. Stając się one i u nas, 
grupowo, postacią kultową, nie tylko 
dla „ofiar mody”, ale wszystkich 
młodych przebojowych kobiet, które szczycą się z bycia singlem, 
a w głębi duszy marząc o księciu z bajki. Świetne na wakacje, 
by czytając np. na plaży zerkać, czy ów książę przypadkiem nie 
nadchodzi…     

•••
Czas na Studia. Magazyn 

dla maturzystów 2008. 
Wyd. Telbit.

Skończył się czas szarych broszur 
informacyjnych dla absolwentów 
szkół maturalnych o kierunkach 
studiów. Dziś maturzysta dowia-
duje się gdzie i co może studiować, 
po jakich studiach najłatwiej zdobyć 
pracę, za ile i gdzie mieszkać, jak się 

uczyć i wiele, wiele innych rzeczy „z życia” studenta, z interesująco 
redagowanego wydawnictwa. A jeśli do tego dodamy „Słowniczek 
wesołego studenta” – nic, tylko studiować!

•••
DVD Wielcy wodzowie. 

Seria BBC. Dystrybucja Best 
Film 2008.

Nakręcona z rozmachem seria 
opowiadająca o sześciu ludziach, 
których charyzma, silna wola, od-
waga, rządza władzy, a niekiedy 
pragnienie bogactwa, decydowały 
o losach świata. Bohaterami serii są 
Attyla, Cortes, Napoleon, Ryszard Lwie Serce, Spartakus i Szogun. 
Filmy odpowiedzą na pytanie jakimi motywami się kierowali, jakie 
były ich słabe i mocne strony i czym sobie zasłużyli, że pozostali 
nieśmiertelni…  

•••
CD Maryla Rodowicz, 

„Jest cudnie”! Sony BMG 
Music Entertainment Po-
land.

Najnowszy album ponadczasowej 
Maryli, która, wbrew otaczającej nas 
rzeczywistości, upiera się, że jest 

cudnie! I tej wersji będziemy się trzymać…  Płycie na dobre wyszła 
współpraca z Andrzejem Smolikiem, który nadał jej nieco bardziej 
nostalgiczny, niż poprzednie dokonania Rodowicz, charakter. 
Z dołączonej książeczki z tekstami dowiadujemy się również jak 
przebiegała praca nad portretem Maryli a la lady Godiva. Efekt 
plastyczny super, muzyczny zresztą też.

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 kon-
kursie. Wystarczy obejrzeć publikowane obok zdjęcie i odgadnąć, gdzie znajduje się 
ten piękny żyrandol?

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 18 sierpnia 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 wakacje

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

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 5: zdjęcie przedstawia 
okno w kamienicy przy ul. Hallera 32.
Nagrody otrzymują:
• bony towarowe – JOANNA SKROBOL 
   i ANNA REKUS z Rybnika
• suplementy – JADWIGA ŁOWISZ z Rybnika

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dział Świadczeń Rodzinnych 

w Rybniku, ul. Raciborska 20 informuje że:
• od 1 lipca 2008 r. można składać wnioski o przy-

znanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 
2008/2009.

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami 
do dnia 31 lipca skutkuje wypłatą świadczeń rodzin-
nych do dnia 30 września br.

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami 
w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 
skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 
31 października br.

• wnioski wydają  oraz udzielają dodatkowych infor-
macji pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych.

Rybnickie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków...

...prowadzące społeczną działalność 
w zakresie pomocy chorym, prosi 
o pomoc w postaci darowizny finanso-
wej oraz wyposażenia siedziby stowa-
rzyszenia w używane, a przeznaczone 
do likwidacji meble i inne urządzenia 
przydatne w działalności.

Rybnickie Stowarzyszenie Dia-
betyków, ul. Kościuszki 17, 44–200 
Rybnik, tel. 502 317 992, Bank Lukas 
66 1940 1076 3043 2727 0000 0000.
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Piękna, żeglarska pogoda sprzyjała zawodnikom. Słońce, 
silny wiatr, doskonale przygotowany sprzęt i kilkanaście 
gotowych do rywalizacji załóg sprawiły, że Regionalne Regaty 
Żeglarskie Olimpiad Specjalnych zorganizowane na terenie 
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Chwałęcicach 
wywołały prawdziwą burzę emocji.

W ceremonii otwarcia ósmej edycji regat uczestniczyli m.in. prezy-
dent Adam Fudali, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk, 
poseł Grzegorz Janik, prezes elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła, 
a także uczniowie szkoły specjalnej z czeskiego Trzyńca oraz rodziny 
i przyjaciele załogantów. Imprezę zainaugurowało uroczyste podniesie-
nie flagi olimpiad specjalnych oraz złożenie przysięgi przez startujących 
w regatach zawodników. W tym roku na wody zalewu rybnickiego wypły-
nęło aż jedenaście załóg rywalizujących pod czujnym okiem głównego 
sędziego Dariusza Migacza. Obok rybnickich sekcji „Promyk” i „Fair 
Play”, swoich reprezentantów wystawiły sekcje olimpiad specjalnych 
z Rudy Śląskiej, Katowic, Jastrzębia Zdroju, Tychów i Kędzierzyna–Koź-
la. W składzie każdej z drużyn znalazło się trzech niepełnosprawnych 
zawodników oraz wspomagający ich sternik i opiekun – wolontariusz. 
— Uczestnictwo w tego typu zawodach to dla osób niepełnosprawnych 
okazja do podniesienia własnej wartości. Nasi podopieczni opowiadają 
swoim rówieśnikom, że pływają na żaglówkach i biorą udział w regatach, 
a na to nie może pozwolić sobie wiele zdrowych osób — mówi Anetta 
Gawrysiak z sekcji terenowej „Promyk”. Rywalizacja odbywała się 
w dwóch grupach spraw-
nościowych. W pierwszej 
najlepsze okazały się załogi 
rybnickiego „Promyka” 
(załoga nr 1) oraz katowic-
kiej sekcji „Szkwał”, które 
zajęły ex equo pierwsze 
miejsce. Trzecie miejsce 
zajęły, również ex equo: 
rybnicki „Promyk” (załoga 
nr 2) oraz „Szkwał” (Ka-
towice), a na piątej pozycji 
uplasowała się sekcja „Fair 
Play” (Rybnik). W grupie drugiej również najlepiej zaprezentowała 
się ekipa „Promyka” (załoga nr 3), która wyprzedziła załogi: „Wigor” 
(Jastrzębie Zdrój), „Łukaszki” (Ruda Śląska), Pryzmat (Tychy), „Krzyś” 
(Kędzierzyn–Koźle) i „Halembianka” (Ruda Śląska).

Na wszystkich tych, którzy pewniej czuli się na lądzie czekało 
sporo atrakcji, bowiem równocześnie z regatami przygotowany 
został tradycyjny już festyn integracyjny. Organizujący plenerową 
zabawę pracownicy Specjalnego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
zaplanowali tu sporo niespodzianek. Były występy wokalne, kon-
kurencje sportowe, konkursy plastyczne, loteria fantowa, studio 
tatuażu i przejażdżki konne. Ogromne zainteresowanie wzbudzili 
rybniccy żużlowcy, którzy chętnych zapraszali na krótkie przejażdżki 
ryczącymi maszynami. Nie zabrakło również pokazów strażackich 
oraz rejsów statkiem „Konrad”, a nad bezpiecznym przebiegiem 
zabawy czuwali wolontariusze – m.in. słuchacze Szkoły Policealnej 
Województwa Śląskiego, uczniowie Gimnazjum nr 4 oraz rybniccy 
fizjoterapeuci.                                                                                  (D)
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Papieski rajd
Jednym z pierwszych imprez w ramach Dni Rybnika był III Ryb-

nicki Rajd Rowerowego im. Jana Pawła II. Zgłosiło się do niego 131 
uczestników z Rybnika, Jastrzębia, Wodzisławia, Rydułtów i Raciborza. 
Przed rozpoczęciem rajdu delegacja złożona z wiceprezydent Ewy Ryszki, 
dyrektora MOSiR–u Rafała Tymusza i rowerzystów złożyła pod pomnikiem 
Jana Pawła II kwiaty. A potem spod bazyliki ścieżkami rowerowymi ruszyły 
15–osobowe grupy, spotykając się na mecie w Niedobczycach, gdzie dla 
uczestników, ale również okolicznych mieszkańców zorganizowano festyn. 
Dzięki dobrze zaopatrzonym bufetom rowerzyści odzyskali nadwątlone siły, 
a atrakcji – wesołego miasteczka z dmuchanym zamkiem, basenem z piłecz-
kami, dmuchaną kaczką i euro bungie – nie zabrakło również dla dzieci.

Organizowany od trzynastu lat przez Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji pierwszomajowy turniej „Rynek Basket”, w tym roku zmienił 
swój termin na połowę czerwca i wszedł w skład imprez uświetniają-
cych Dni Rybnika. W tym roku udział w imprezie wzięły 24 drużyny męskie, 
które podzielono na cztery grupy wiekowe oraz dwie drużyny żeńskie. Na 
„XIII Rynek Basket 2008” przyjechały koszykarki z Dębieńska i Rybnika 
oraz koszykarze z Cieszyna, Czerwionki, Gliwic, Gostynia, Katowic, Kra-
snej, Leszczyn, Orzesza, Piekar Śl., Pszczyny, Raciborza, Siemianowic Śl., 
Ustronia i Żor. Tradycyjnie najwięcej było rybniczan. Zawody rozgrywano 
jednocześnie na czterech boiskach, co pozwoliło na sprawne przeprowadze-
nie 45 spotkań. Około godz. 12.00 przeprowadzono konkurs rzutów wolnych 
dla publiczności. Zmaganiom koszykarzy przyglądała się kilkuset osobowa 
grupa rybniczan, którzy odwiedzili rybnicki rynek.

Oto zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych: dziewczęta rocznik 94 
i starsze – „Jumping” (Dominika Ciecior, Magdalena Dudek, Natalia Kabik 
i Agata Polok), chłopcy rocznik 95 i młodsi – „Ogniste piłki” (Rafał Adam-
czyk, Patryk Dziwoki i Daniel Smołka), chłopcy rocznik 92–94 „Acha” 
(Dawid Adamczak, Łukasz Bzykowski, Maciej Niedziałkowski i  Marcin 
Sokołowski), chłopcy rocznik 89–91 „Coś tam potrafią” (Szymon Kałuża, 
Dawid Kiszto, Marek Sikora i Grzegorz Staniek), open rocznik 88 i starsi 
„Białasy” (Artur Donigiewicz, Paweł Jankowski i Łukasz Kopera).

Pi kna, żeglarska pogoda sprzyjała zawodnikom. Sł ń

Jedną z „lądowych” atrakcji były przejażdżki mo-
torem w towarzystwie rybnickich żużlowców. 

Zdj.: d

Uczestnikom sprzyjała aura tegorocznej edycji regat.



Cieszą się piłkarze i kibice MKS–u 
32 Radziejów – Popielów. Jedni z bar-
dzo dobrych warunków do gry, dru-
dzy z możliwości oglądania meczy na 
trybunie z nowymi krzesełkami. Cie-
szą się też radziejowscy samorządow-
cy, którzy od lat zabiegali o moderni-
zację obiektu.  

— Zaplecze i boisko robią wrażenie 
— mówi przewodniczący zarządu Rady 
Dzielnicy Zygmunt Gajda o efektach prze-
prowadzonych prac. Remont sfinansowa-
no ze środków budżetowych oraz pozy-
skanych przez miasto na ten cel funduszy 
unijnych, dzięki czemu udało się zmoder-
nizować znajdujący się tu wcześniej sta-
ry, betonowy barak, do którego dobudo-
wano nową część. W budynku powstały 
szatnie dla sportowców, łazienki i toale-
ty, pomieszczenia dla sędziów i sędziny, 
pomieszczenia służbowe, magazyny oraz 
przestronna sala, w której można będzie 
organizować różne spotkania. Zamonto-
wano też tablicę świetlną, a na trybunach 
– prawie 250 nowych krzesełek, których 
ilość może się jednak zwiększyć. Na kilka 
dni przed oficjalnym otwarciem obiektu na 

płycie boiska położona została nowa na-
wierzchnia, co uniemożliwiło rozegranie 
zaplanowanego wcześniej meczu MKS 32 
Radziejów–Popielów z Odrą Wodzi-
sław. Obiekt, w obecności wielu gości, 
w tym prezydenta Adama Fudalego, po-
święcił ksiądz proboszcz Antoni Odróbka, 
a mieszkańcy, którzy wzięli udział w oko-
licznościowym festynie, przekonali się jak 
bardzo zmieniło się boisko i jego otocze-
nie (www.mks32.prv.pl).

Jak mówi Z. Gajda, który jeszcze jako 
radny zabiegał o skomunalizowanie w części 
prywatnego, w części kopalnianego terenu, 
a potem o powstanie na nim odpowiedniej 
infrastruktury, piłkarze cieszą się z nowego 
obiektu: — Drużyna MKS–u 32 gra obecnie 
w klasie A, ale klub jest silny, a takie boisko za-
pewne zmobilizuje piłkarzy do jeszcze lepszej 
gry i awansu — zapowiada Z. Gajda, który 
wspólnie z przewodniczący RD Marianem 
Szostkiem już zastanawiają się jak zagospo-
darować teren za obiektem. Może udałoby 
się wybudować tam małe boisko treningowe 
lub basen? To plany na przyszłość, a na razie 
piłkarzy i kibiców najbardziej ucieszą z pew-
nością dobre wyniki wyświetlane na nowej 
tablicy. Oczywiście te osiągane przez gospo-
darzy.                                                           (S)

Aż chce się grać…

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

Pamięci Józefa Cyrana 
Wielbiciele boksu doskonale pamiętają, jak wier-

nym kibicem tej dyscypliny sportu był zmarły w tym 
roku b. wiceprezydent Józef Cyran i jak wiele zrobił 
on dla rybnickiego klubu.  Rozgrywany tradycyjnie 
w hali w Boguszowicach Międzynarodowy Turniej 
Bokserski o Puchar Prezydenta Rybnika od tego 

roku przyjął 
imię Józefa 
Cyrana.

Po oficjal-
nym otwarciu 
VII już edycji 
turnieju przez 
p r e z y d e n t 
Adama Fuda-
lego, pamięć 
J .  C y r a n a 

uczczono minutą ciszy, a sędzia główny Polski Zbigniew 
Górski oraz prezes Śląskiego Związku Bokserskiego od-
znaczyli prezydenta Rybnika medalem z okazji 85–lecia 
polskiego i śląskiego Związku Bokserskiego za wkład 
w rozwój boksu w Rybniku. Udział w turnieju wzięły 
reprezentacje czeskiej BC Ostrawa, niemieckiego Mers 
oraz kosowskiej  Prisztiny, a także zawodnicy śląskich 
klubów z RMKS–em Rybnik na czele. W pierwszym dniu 
bokserskich zmagań swoje pojedynki wygrali wszyscy za-
wodnicy RMKS–u; ta sztuka nie udała się jedynie Natalii 
Grobelny, która w swoim pierwszym w karierze pojedyn-
ku przegrała z mistrzynią Polski Sylwią Pel z Gliwic. Swoje 
finałowe walki wygrali: Kamil Pierchała, Roman Mężyk, 
Patryk Kuśka, Patryk Cichocki i Mateusz Serkowski. Na 
drugim stopniu podium stawali też pozostali zawodnicy 
RMKS–u: Karol Kostka, Piotr Filipowski, Daniel Mętle-
wicz. Drużynowo zwycięstwo odniosła drużyna RMKS–u 
Rybnik przed Ostravą, natomiast trzecim miejscem 
podzieliły się ekipy z Jastrzębia i Knurowa.  

Srebro dla Mazika 
We Władysławowie, kolebce polskiego boksu, na Mistrzostwach Unii Euro-

pejskiej seniorów w boksie znakomicie spisał się zawodnik RMKS Mateusz 
Mazik. Rybniczanin, który wystartował (w wadze 54 kg) wśród ponad 80 zawodników 
z całej Europy, dopiero w finale musiał uznać wyższość rywala, przegrywając z mistrzem 
Europy Irlandczykiem Lewinem John Joe 4:11.

2 kroki od medalu
W  rywalizacji najlepszych zespołów 

kadetek w Łodzi o tytuł Mistrza Polski 
w koszykówce, podopieczne Wojciecha 
Pierchały, dla których wielkim sukcesem 
był sam udział w turnieju, podjęły walkę i 
pozostawiły po sobie dobre wrażenie. 

Rybniczanki trafiły do grupy z tak reno-
mowanymi w tej kategorii wiekowej dru-
żynami jak: MUKS Poznań (Mistrz Polski 
z roku 2007), ŁKS Łódź (srebrny medalista Mi-
strzostw Polski z 2006 roku, tegoroczny finalista 

„Finał 4 Graj z Lotosem, Lotos Szkołom”) oraz 
z UKS MOSM Bytom (Mistrz Śląska z 2008 
r.) Po dwóch meczach grupowych rybniczanki 
odniosły zwycięstwo, pokonując MOSM Bytom 
60:51, dzięki czemu stanęły do meczu o 5 
miejsce. W nim pokonały OSiR Sokołów 
Podlaski 63:57. 

W finałach punkty dla RMKS-u Ryb-
nik zdobyły:  Paulina Mycio  68, Magda 
Gawęda  38, Natalia Klepek 28,  Sandra 
Podleśny 26, Justyna Kocon 24, Agnieszka 

Krall 17, Aldona Morawiec 15,  Katarzyna Kos-
sak 8, Katarzyna Konopelska 2, Ewa Habrows-
ka 2, Magda Musiolik 1 i Ewelina Seneczyn 0. 
Trenerem drużyny jest Wojciech Pierchała. 

5 drużyna w Polsce w kategorii kadetek – ko-
szykarki RMKS Rybnik
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Turystyka krajoznawcza
W finale krajowym XXXVI Ogólnopolskiego Mło-

dzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego, 
który odbył się w Kamieńczyku (województwo mazo-
wieckie) reprezentanci Śląska – drużyna z Rybnika 
zajęła VII miejsce w Polsce. W skład drużyny weszli: 
Szymon Solich (Gimnazjum nr 7 w Rybniku), Marcin 
Śniegoń (I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku), Mate-
usz Drabiniok (II Liceum Ogólnokształcące w Rybniku). 
Opiekunem zespołu był Michał Wieczorek. Wcześniej 
drużyna zwyciężyła w etapie rejonowym i wojewódzkim.
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13 w Polsce
Mistrzynie województwa ślą-

skiego, uczennicy Szkoły Podsta-
wowej nr 34 w Rybniku zajęły 13 
miejsce podczas rozgrywanych 
w Żyrardowie Ogólnopolskich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w minikoszykówce dziewcząt 
szkół podstawowych. 

Rybniczanki, nie-
stety, w swojej gru-
pie doznały trzech 
porażek, przegry-
wając kolejno z SP 
nr 3 z Konina 31:68,  
z SP 2 Przemków 
28:101 oraz  SP 
Wierzawice 41:53. 
Po trzech grupo-
wych porażkach 
rybniczanki zostały 
sklasyfikowane na 4 miejscu i przez 
dwa kolejne turniejowe dni rozegra-
ły dwa spotkania z PSP z Oleśnicy  

i w obu odniosły wysokie zwycięstwa: 
72:29 i 62:44, kończąc udział w tur-
nieju na 13 miejscu. 

W 5 turniejowych spotkaniach 
punkty dla Szkoły Podstawowej nr 34 
zdobyły:  Beatrycze Bolik 46, Marty-
na Saczewska 36, Klaudia Karczew-
ska 33, Dominika Bernat 20, Katarzy-
na Mastalerz 21, Monika Sarnowska 
i Joanna Parulska po 18, Anna Go-

łucka 16, Oliwia Bobrowska 12, Mag-
da Smyrdek 9, Sylwia Wieczorek 4  
i Sara Sołowczuk 1. 

Speedrowerowcy na medal 
Na torze w Mikołowie w II rundzie eliminacji drużynowych oraz 

Indywidualnych Mistrzostw Okręgu Południowego Juniorów w spe-
edrowerze bardzo dobrze spisali się tam rybniccy zawodnicy, którzy 
wrócili z trzema medalami.

W turnieju drużynowym zespół SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik nie 
pozostawił rywalom żadnych złudzeń. Chłopcy zdobyli aż 65punktów 
– Krzysztof Wrona 14, Kamil Greszla 16, Mateusz Włosiński 16, Prze-
mysław Pastuszek 19, a drugi w klasyfikacji zespół wyprzedzili aż o 17 
„oczek”. W turnieju indywidualnym nasi zawodnicy również nie zawie-
dli. Z kompletem punktów zwyciężył K. Wrona, a trzecie miejsce na po-
dium zdobył aktualny mistrz Śląska juniorów – P. Pastuszek. 

Igrzyska szkolne
Już po raz 14. Miejski Uczniow-

ski Klub Sportowy „SZS”  
w Rybniku przy współudzia-
le rybnickich klubów sporto-
wych, MOSiR–u Rybnik i Urzę-
du Miasta był organizatorem 
Igrzysk Szkół Podstawowych  
i Gimnazjów. Przez 3 dni na rybnic-
kich obiektach sportowych uczniowie 
rybnickich szkół rywalizowali w 8 dys-
cyplinach sportowych, zbierając punk-
ty do klasyfikacji generalnej igrzysk. 
Wśród szkół podstawowych z dorob-
kiem 48 punktów zwyciężyła Szko-
ła Podstawowa nr 34, wygrywając 
 w turnieju koszykówki dziewcząt  
i zajmując drugie miejsca w siatków-
ce dziewcząt, w zawodach pływackich 
i szachowych. Druga była Szkoła Pod-

stawowa nr 18, która zgromadziła 41 
punktów i wygrała turniej piłki noż-
nej. Na 3 miejscu uplasowała się Szko-
ła Podstawowa nr 20 z dorobkiem 38 
punktów. Uczniowie tej szkoły zajęli 
1 miejsce w turnieju siatkówki chłop-
ców i dziewcząt.  Wśród gimnazjów 
z dorobkiem 73 punktów zwyciężyło 
Gimnazjum nr 1, drugie ze stratą 11 
punktów było Gimnazjum nr 2 a na 
trzecim miejscu uplasowało się Gim-
nazjum nr 7 z dorobkiem 59 punktów. 
Uczniowie zwycięskiego gimnazjum 
okazali się najlepsi w turnieju koszy-
kówki chłopców, siatkówki dziewcząt, 
zawodach pływackich, Gimnazjum nr 
2 zwyciężyło w koszykówce dziewcząt i 
siatkówce chłopców, trzecie w klasyfi-
kacji generalnej Gimnazjum nr 7 oka-
zało się najlepsze w zawodach lekko-
atletycznych.

Gimnazjaliści blisko podium
Reprezentujący Śląsk koszykarze Gimnazjum nr 1 Rybnik (na 

zdj.) otarli się o podium zajmując w finałach mistrzostw Polski 
szkół gimnazjalnych w koszykówce chłopców w Elblągu piąte 
miejsce. W zawodach brało udział 16 mistrzów województw. W 6 ro-
zegranych spotkaniach rybniccy gimnazjaliści odnieśli 4 zwycięstwa i 2 
porażki. Punkty dla Gimnazjum nr 1 z Rybnika zdobyli: Szymon Wziętek 
116, Dawid Sikora 91, Łukasz Piórkowski 90, Patryk Szklarz 72, Rafał 
Kachel 48, Karol Widenka 46, Dawid Adamczak 46, Paweł Oszek 11, 
Sławomir Przewdzing 9, Łukasz Kiwior 5, Adam Florczyk 2. Trenerami 
drużyny są Grzegorz Adamczyk i Stanisław Grabiec. 

Mistrzynie śląska w strojach ufundowanych przez Radę Dziel-
nicy Smolna.

Zwycięstwem Grega Hancocka zakończył się II Turniej Pamięci Łukasza 
Romanka. Amerykanin nie miał sobie równych i wygrał wszystkie swoje bie-
gi. Na podium obok niego stanęli Rafał Dobrucki i Sebastian Ułamek (na zdj.).  
Tuż za podium znalazł się Rune Holta i Tomasz Gollob. Na 10 miejscu został skla-
syfikowany Piotr Świderski, a o 2 oczka niżej nowy nabytek RKM – A.Lindbaeck. 
W przerwach między biegami zawodnicy i działacze wspominali Łukasza Ro-
manka, a specjalną oprawę przygotowali też kibice. Po jednym z biegów wywiesili 

transparent z napisem: „Umarłych 
pamięć dotąd trwa dokąd pamięcią 
się im płaci”. Po dekoracji zwycięz-
ców i odegraniu amerykańskiego 
hymnu w niebo wystrzeliły fajer-
werki, które zakończyły II Turniej 
Pamięci Łukasza Romanka.

Żużlowcy bez zwycięstw
Ponad dwa miesiące minęły od ostat-

niego zwycięstwa żużlowców RKM Ryb-
nik w pierwszoligowych rozgrywkach. 
W ligowej tabeli rybniczanie z dorobkiem  
4 punktów zajmują 7 przedostatnie miejsce, 
a zamyka ją ekipa z Rawicza. Rybnickich re-
kinów czekają jeszcze rewanżowe spotkania 
w Grudziądzu (6 lipca), Rawiczu (20 lipca)  
i w Bydgoszczy (10 sierpnia) oraz na torze  
w Rybniku: 20 lipca z Gdańskiem i 3 sierpnia z Daugavpilis.
W pierwszym pojedynku z Ostrowem w barwach rybnickiej 
drużyny zadebiutował Szwed Antonio Lindbaeck (na zdj.). 
Co prawda w swoim debiucie punktów nie uzyskał, ale już  
w kolejnych dwóch spotkaniach zdobył ich w sumie 11. 

Siatkarze na mecie
Dziewiąta edycja Amator-

skiej Ligi Piłki Siatkowej, 
jednej z największych tego 
typu lig w Polsce przeszła 
do historii. Ostatniego dnia 
maja w hali ZSE–U rozegrano 
turniej finałowy. W meczu o 1 
miejsce Soraya–Tomex Brenna 
pokonała 3:1 Świerklany Żywiec 

Zdrój i została po raz pierwszy w swojej historii zwycięzcą ligi. W meczu  
o brąz Lasel–Beer Team Rybnik pokonał Karczmę Sękata Rybnik 2:1. 
Wśród wyróżnionych zawodników znaleźli się rybniczanie; Dariusz 
Zachewicz (Beer Team) – najlepszy rozgrywający, Tomasz Zarzyna  
(Beer Team) – najlepszy przyjmujący i Wawrzyniec Bonk (Beer Team) 
– najlepszy blokujący.

Pamiętają o Łukaszu Romanku



Strona przygotowywana jest przez Fundację ER.

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

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

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

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

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic wwwww.w ololmemet.t cocomm.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

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
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44-207 Rybnik, ul. Milenijna 57
tel. 032/ 235 98 14, tel. kom. 601 52 47 61, 510 233 622

Klyszcz Stefan, Klyszcz Danuta

–  roboty ziemne związane z przyłączami 
wodnokanalizacyjnymi (minikoparki, koparki kołowe)

–  kompleksowe wykonanie przyłączy
–  wykonywanie dróg dojazdowych do posesji 
–  kopanie i zasypywanie fundamentów

USŁUGI SPRZĘTEM CIĘŻKIM BUDOWLANYM

W A R M E C H
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE

Sp. z o.o.

kowalstwo artystyczne
roboty instalacyjne wod.kan., c.o.

Warmech Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik

tel/fax 032 4217771, 032 4217775
warmechrybnik@wp.pl

www.warmech.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

Rybnik – Golejów
tel. 032/ 42 655 37, 0502 279788

www.pustaki.go3.pl
e-mail: pustaki@go3.pl

8
PUSTAKI:
żużlowe
na ściany nośne
ścianki działowe

reklamy wewnatrz kolor czerwiec 2008.indd   50 2008-06-30   15:25:31

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
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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

NZOZ „NOWINY” Sp. z o.o.
W Rybniku ul. Orzepowicka 8d informuje, iż:

Od 01.07.2008 pełni dyżury od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18:00 – 08:00 rano

a w soboty, niedziele i święta całą dobę.

Z dyżurów mogą korzystać pacjenci 
zdeklarowani w następujących placówkach:

1.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Nowiny”, Rybnik ul. Orzepowicka 8d

2.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
E l e k t r o w n i  Ry b n i k  S . A .  Ry b n i k , 
ul. Podmiejska

3.  AD MEDICO Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Pfeifer Anna, Rybnik ul. Jankowicka 18 

4.  Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta 
Gawliczek, Rybnik ul. Rudzka 390

5.  Med – Profil NZOZ Sp. z o.o. Żernica, 
ul. Olchowa 16c

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 WOKALNE już dla 4,5,6,7 - latków

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek o 18:30

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

ŚPIEW SOLOWY: 
klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, solfeż, choreografia, 
praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

reklamy wewnatrz kolor czerwiec 2008.indd   51 2008-06-30   15:25:39
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RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

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

Oddział Rybnik, ul. Podmiejska
tel. 032 739-61-45
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tel. 032 472-07-77
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• TŁUMIKI • KATALIZATORY
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Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00
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     – 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

���������

������������

����������
����
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tel. 032/ 235 98 14, tel. kom. 601 52 47 61, 510 233 622
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wodnokanalizacyjnymi (minikoparki, koparki kołowe)
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tel. 032 423 80 88, tel./fax 032 423 80 90
e-mail: rybnik@grupainfomax.com
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tel. 032/ 42 655 37, 0502 279788

www.pustaki.go3.pl
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dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, hiperlipemii, chorób 

metabolicznych
tel. 0502 271 221
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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

NZOZ „NOWINY” Sp. z o.o.
W Rybniku ul. Orzepowicka 8d informuje, iż:

Od 01.07.2008 pełni dyżury od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18:00 – 08:00 rano

a w soboty, niedziele i święta całą dobę.

Z dyżurów mogą korzystać pacjenci 
zdeklarowani w następujących placówkach:

1.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Nowiny”, Rybnik ul. Orzepowicka 8d

2.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
E l e k t r o w n i  Ry b n i k  S . A .  Ry b n i k , 
ul. Podmiejska

3.  AD MEDICO Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Pfeifer Anna, Rybnik ul. Jankowicka 18 

4.  Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta 
Gawliczek, Rybnik ul. Rudzka 390

5.  Med – Profil NZOZ Sp. z o.o. Żernica, 
ul. Olchowa 16c

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 WOKALNE już dla 4,5,6,7 - latków

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek o 18:30

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

ŚPIEW SOLOWY: 
klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, solfeż, choreografia, 
praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch
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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.

Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku, 
ul. Kościuszki 17, tel. kom. 502 31 79 92 – zaprasza na spotkania 

wtorki 11.00–13.00, czwartki 16.00–17.30, tel. 032/42 36 180 (czynny w czasie dyżurów) 

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 032/42 28 825, 42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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. 

54 Nr 6–7/444–445; czerwiec–lipiec 2008

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku informuje, 
że począwszy od dnia 1 lipca 2008 r. dział usług pogrzebowych zaprzestaje działalności 

w zakresie wykonania usługi pogrzebu oraz usługi przewozu zwłok. 
Tym samym nie będzie prowadził sprzedaży 

trumien i urn oraz innych czynności pogrzebowych.
Prowadzone są nadal wszystkie usługi cmentarne 

(tj. wykopanie grobu, pochowanie osoby zmarłej, rezerwacja miejsca grobu na 20 lat i inne) 
oraz kompleksowe administrowanie podległymi cmentarzami komunalnymi 

Dotychczasowa nazwa działu usług pogrzebowych zmieni się na: dział cmentarzy komunalnych. 

Szczegółowe informacje związane z w/w zmianami w biurze administracji cmenta-
rza komunalnego przy ul. Rudzkiej 70b, tel. 032/4228991



Książę Leszek darował życie złodziejaszkowi 
przypiętemu do pręgierza.

Turniej dzielnic był okazją nie tylko do rywalizacji, ale i integracji...

Kuglarze zabawiali mieszkańców.

W Muzeum rzemieślnicy
odkrywali tajniki swojej pracy.

Rycerze stoczyli pojedynek o wstęgę zacnej białogłowy 
Agnieszki.

Jurorzy kulinarni: 
prezydent Adam Fudali, 
burmistrz Dorsten 
Lambert Lütkenhorst 
i przedstawiciel Saint–
Vallier Jean Rousseau.

Trzej przyjaciele z Dorsten.

Smakowity
jarmark
śląski. 

Majoretki z Niedobczyc prezentowały swoje 
niecodzienne umiejętności.

Zdjęcia: r i s
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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

Auris – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 5,0 do 7,1 l/100 km, emisja CO2 od 131 do 166 g/km.
Corolla – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 4,9 do 6,9 l/100 km, emisja CO2 od 127 do 162 g/km.
Corolla Verso – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 5,0 do 7,1 l/100 km, emisja CO2 od 170 do 184 g/km.
Avensis – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 5,5 do 9,6 l/100 km, emisja CO2 od 146 do 228 g/km. 
Szczegółowe informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów na www.toyota.pl.

*Dotyczy wybranych modeli. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Toyoty.

18-20 lipca

BIKE-SYSTEM
największy sklep rowerowy 

w regionie!

czynne od 900 do 1800

raty serwis

Rybnik-Zamysłów 
(skręt przy kaplicy na ulicy 

Wodzisławskiej)
ul. Nacyńska 25

tel. (0-32) 424 87 50
sklep@bike-system.com.pl

www.bike-system.com.pl
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